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Wstęp

Szanowni Państwo
Przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Dąbie za 2019r., przygotowany zgodnie
z wprowadzoną w 2019r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym.
W każdym kolejnym roku tej kadencji do 31 maja będę
przedstawiał Radzie Gminy Dąbie oraz mieszkańcom
Raport

o

Stanie

Gminy,

będący

rocznym

podsumowaniem działalności samorządu. W roku 2020
termin złożenia raportu o stanie gminy został
przedłużony o 60 dni na podstawie art. 15 z ustawy
z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).
Przygotowanie Raportu jest obowiązkiem i wymogiem prawnym, ale daje też szansę przedstawienia
w jednym dokumencie efektów i rezultatów naszych działań.
Raport może być doskonałym narzędziem dla wzmacniania i rozwoju lokalnej demokracji, okazją do
uczciwej i dojrzałej debaty o potrzebach i kierunkach rozwoju naszej Gminy oraz o środkach
i sposobach osiągania wspólnych celów.
Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim i został przygotowany
na podstawie twardych danych.
Zebrane informacje od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych, instytucji
są źródłem informacji o stanie naszej Gminy. Opisują sytuację Gminy pod względem gospodarki, ochrony
środowiska, spraw społecznych oraz zarządzania gminą.
Zmiany jakie zachodzą corocznie w Gminie Dąbie są efektem pracy wielu środowisk zaangażowanych
w rozwój społeczno-gospodarczy naszej Gminy.
To również zasługa pozyskanych środków zewnętrznych, dzięki którym udało się zrealizować kilka
znaczących inicjatyw.
Stawiamy przed sobą realne cele, tak aby wszystkie zamierzenia, zadania inwestycyjne,
społeczne, oświatowe były realizowane w pełnym zakresie.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Dąbie do zwiększenia wiedzy
na temat funkcjonowania samorządu gminnego.
Wójt Gminy Dąbie
Marcin Reczuch
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1. Ogólna charakterystyka Gminy
1.1 Informacje ogólne :
Gmina Dąbie położona jest w zachodniej części województwa lubuskiego, w powiecie
krośnieńskim. Graniczy ona z następującymi gminami:
- od strony północnej Miastem i Gminą Krosno Odrzańskie,
- od strony zachodu i południowego zachodu z Gminą Bobrowice,
- od strony południa z Miastem i Gminą Nowogród Bobrzański,
- od wschodu z Miastem i Gminą Czerwieńsk oraz Gminą Świdnica.
Przez Gminę przebiega droga krajowa nr 32 łącząca Zieloną Górę z Krosnem Odrzańskim. Gmina
Dąbie leży w widłach rzek Odry i Bobru, na jej terenie znajdują się także cztery jeziora. Największym z nich
jest Jezioro Wielkie o powierzchni lustra wody 31ha i długości linii brzegowej 3020m. Jeziora na terenie
Gminy są otoczone lasami sosnowymi, woda w Jeziorze Wielkim jest zaliczana do I klasy czystości.
Powierzchnia Gminy wynosi 170 km2 co stanowi 12,2 % powierzchni powiatu krośnieńskiego i 1,2 %
powierzchni woj. lubuskiego. Na terenie gminy znajduje się 16 sołectw: Brzeźnica, Budynia, Ciemnice,
Dąbie, Dąbki, Gola, Gronów, Kosierz, Lubiatów, Łagów, Nowy Zagór, Pław, Połupin, Stary Zagór,
Szczawno, Trzebule.
1.2 Jednostki organizacyjne Gminy Dąbie:
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Dąbiu
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie
Przedszkole w Połupinie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu
Instytucje kultury: Biblioteka Publiczna w Dąbiu
1.3 Władze Gminy:
Wójt Gminy Dąbie: Marcin Reczuch kadencja 2018-2023 (rozpoczęcie kadencji 22 listopada 2018r.)
Rada Gminy Dąbie - Kadencja 2018-2023
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rewers - Polewka Helena - Przewodniczący Rady
Dudek Piotr - Wiceprzewodniczący Rady
Andrzejuk Zbigniew
Borowska Agnieszka
Gołębiowski Remigiusz
Jończyk Wiesław
Kostura Andrzej
Kuba – Wysokińska Izabela
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Małysa Mariusz
Miechowicz Aleksandra
Piec Bartosz
Suder Damian
Szymczak Maria
Węgrzyn Zbigniew
Wilencewicz Lidia

1.4 Urząd Gminy
Siedzibą władz Gminy Dąbie jest miejscowość Dąbie.
Urząd Gminy Dąbie usytuowany w Dąbiu przy ul. Szerokiej 4 jest jednostką organizacyjną, przy pomocy
której Wójt realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oraz uchwał podejmowanych przez Radę
Gminy.
Na dzień 31 grudnia 2019r. stan zatrudnienia w urzędzie wynosił: 25 osób na stanowiskach urzędniczych
oraz 10 osób na stanowisku pomocniczym i obsługi.
Urząd jest jednostką budżetową, przy pomocy której Wójt wykonuje gminne zadania publiczne, w tym
zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw. Urzędem kieruje Wójt przy pomocy kadry
kierowniczej: Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Kierowników: Referatu Finansowego, OrganizacyjnoPrawnego oraz Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska.
Wójt Gminy Dąbie w roku 2019 wydał 156 zarządzeń.
W 2019r. do tutejszego Urzędu wpłynęło 7757 pism.
1.5 Jednostki pomocnicze Gminy Dąbie:
- Sołectwo BRZEŹNICA
- Sołectwo BUDYNIA
- Sołectwo CIEMNICE
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-

Sołectwo DĄBIE
Sołectwo DĄBKI
Sołectwo GOLA
Sołectwo GRONÓW
Sołectwo KOSIERZ
Sołectwo LUBIATÓW
Sołectwo ŁAGÓW
Sołectwo NOWY ZAGÓR
Sołectwo PŁAW
Sołectwo POŁUPIN
Sołectwo STARY ZAGÓR
Sołectwo SZCZAWNO
Sołectwo TRZEBULE

2. Demografia
2.1 Liczba ludności według miejscowości:
Liczba ludności w
Miejscowość:
2017:
Brzeźnica
133
Budynia
28
Ciemnice
428
Dąbie
431
Dąbki
34
Godziejów
6
Gola
93
Gronów
437
Kosierz
451
Lubiatów
196
Łagów
468
Mokry Młyn
12
Nowy Zagór
269
Pław
245
Połupin
701
Stary Zagór
226
Suchy Młyn
5
Szczawno
552
Trzebule
203
Razem
4918
Źródło: opracowanie własne

Liczba ludności w
2018:
137
28
419
433
34
5
93
430
448
199
447
12
270
244
704
217
5
553
198
4876

Liczba ludności
w 2019:
149
30
420
441
40
4
91
425
453
191
454
11
271
244
729
218
5
558
208
4942

2.2 Liczba ludności wg wieku
Przedprodukcyjny
Produkcyjny
Poprodukcyjny

932
3130
880
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2.3 Liczba dzieci urodzonych wg miejscowości
Miejscowość:
Liczba urodzeń
w 2017:
Brzeźnica
1
Budynia
0
Ciemnice
0
Dąbie
3
Dąbki
1
Godziejów
0
Gola
0
Gronów
6
Kosierz
8
Lubiatów
2
Łagów
4
Mokry Młyn
0
Nowy Zagór
4
Pław
1
Połupin
8
Stary Zagór
1
Suchy Młyn
0
Szczawno
8
Trzebule
3
Razem
50
Źródło: opracowanie własne

Liczba urodzeń
w 2018:
2
0
3
4
0
0
1
1
7
4
4
0
3
4
7
1
0
13
0
54

Liczba urodzeń
w 2019:
2
0
5
3
0
0
0
3
7
1
6
0
1
2
6
1
0
5
5
47

2.4 Liczba zgonów wg miejscowości
Liczba zgonów
Miejscowość:
w 2017r.
Brzeźnica
1
Budynia
0
Ciemnice
3
Dąbie
1
Dąbki
0
Godziejów
0
Gola
1
Gronów
4
Kosierz
5
Lubiatów
1
Łagów
5
Mokry Młyn
0
Nowy Zagór
4
Pław
4
Połupin
6
Stary Zagór
3
Suchy Młyn
1
Szczawno
13
Trzebule
2
Razem
54
Źródło: opracowanie własne

Liczba zgonów
w 2018r.
0
0
8
1
0
0
3
3
4
2
3
0
2
3
5
5
0
10
3
52

Liczba zgonów w
2019r:
1
0
6
5
0
1
2
5
5
5
2
1
3
9
7
3
0
16
3
74
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3. Budżet Gminy Dąbie na rok 2019
Budżet Gminy Dąbie na rok 2019 został przyjęty Uchwałą
Nr IV/14/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 21 grudnia
2018 r. Plan dochodów budżetu na dzień 1 stycznia 2019 r. ustalony został w kwocie 21 903 940,00 zł,
w tym dochody bieżące w kwocie 20 001 004,00 zł, a majątkowe w kwocie 1 902 936,00 zł. Planowane
wydatki budżetu stanowiły 20 296 660,67 zł, przy czym wydatki bieżące 18 494 418,67 zł, natomiast
majątkowe 1 802 242,00 zł. Prognozowane wydatki związane z obsługą zadłużenia Gminy stanowiły kwotę
165 000,00 zł. Uchwalony wynik budżetu stanowił nadwyżkę w wysokości 1 607 279,33 zł, w całości
przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ustalony na dzień 1 stycznia 2019 r.
budżet zakładał nadwyżkę operacyjną w kwocie 1 506 585,33 zł.
Przyjęte w uchwale budżetowej przychody stanowiły kwotę 1 042 956,67 zł, natomiast plan rozchodów
kwotę 2 650 236,00 zł.
Plan po zmianach dokonanych w trakcie roku i wykonanie budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2019 r.
przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie

% wykonania

DOCHODY OGÓŁEM, w tym:
Dochody bieżące
Dochody majątkowe, w tym:
- ze sprzedaży majątku
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:
Wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
- dotacje
na zadania bieżące
- wydatki na obsługę długu
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki bieżące na projekty i programy
finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o
finansach publicznych
Wydatki majątkowe, w tym:

24 504 459,55
22 345 890,65
2 158 568,90
269 030,00
23 437 196,22
21 297 954,22
8 354 279,93
5 318 684,14
282 830,00
165 000,00
6 877 825,05
299 335,10

25 519 232,52
23 165 058,06
2 354 174,46
487 343,36
22 331 378,18
20 346 808,22
8 284 911,76
4 623 494,99
265 448,00
94 637,84
6 804 159,90
274 155,73

104,15
103,67
109,07
181,15
95,29
95,54
97,08
86,93
93,85
57,36
98,93
91,95

2 139 242,00

1 984 569,96

92,77

- wydatki majątkowe na projekty i programy
finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o
finansach publicznych

1 716 542,00

1 656 970,82

96,53

PRZYCHODY
ROZCHODY
Wynik budżetu
Wynik operacyjny budżetu
Źródło: opracowanie własne

1 582 972,67
2 650 236,00
1 067 263,33
1 047 936,43

2 760 016,83
2 644 639,00
3 187 854,34
2 818 249,84

174,36
99,79
298,70
268,94
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Struktura dochodów
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 ze zm.) dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:
1) dochody własne;
2) subwencja ogólna;
3) dotacje celowe z budżetu państwa.

Strukturę dochodów Gminy Dąbie wg ww. przepisu, wykonanych w roku 2019 prezentuje poniższy wykres:

27,89%
44,07%

28,04%

Subwencje ogólne

Dotacje z budżetu państwa

Dochody własne

Źródło: opracowanie własne

W strukturze wykonanych dochodów Gminy Dąbie dominującą pozycję zajmują dochody własne, które
stanowią 44,07% dochodów ogółem. Wpływy z udzielonych dotacji z budżetu państwa oraz przekazanej
subwencji ogólnej osiągnęły zbliżony poziom: odpowiednio 28,04% oraz 27,89%.
Dochody własne
Katalog dochodów własnych gmin zawiera art. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Należą do nich m.in. podatki i opłaty mające największy wpływ na kondycję finansową Gminy Dąbie.
W 2019 r. dochody te stanowiły 7 445 338,25 zł, a więc 66,20% dochodów własnych i 29,18% dochodów
ogółem. Istotne przełożenie na wysokość dochodów własnych Gminy mają wpływy z tytułu podatku od
nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
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(PIT). W roku budżetowym 2019 dochody z ww. tytułów stanowiły odpowiednio 3 221 170,94 zł. oraz
2 853 205,00 zł.
Do innego typu dochodów własnych należy zaliczyć wpływy z usług, które w 2019 r. stanowiły kwotę
809 438,66 zł z udziałem w dochodach ogółem wynoszącym 3,18%. Wyższe od założeń osiągnięto
wpływy ze sprzedaży majątku – dochody w tym zakresie wykonano 486 425,86 zł. co stanowiło 181,76%
przyjętej prognozy.
Dochody ze środków z budżetu UE
Szczególną kategorię dochodów własnych Gminy stanowią wpływy ze środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze
zm.). Dochody z tego tytułu w 2019 r. wyniosły 2 090 939,92 zł, co stanowi aż 8,20% dochodów ogółem.
Tak wysoki udział środków otrzymanych w związku z realizacją zadań z udziałem środków zagranicznych
świadczy o otwarciu Gminy na pozyskiwanie dofinansowania z zewnętrznych źródeł oraz na możliwość
sfinansowania wkładu własnego.
W 2019 r. osiągnięto wpływy z tytułu realizacji następujących zadań:
 Refundacja wydatków ze środków PROW na lata 2014-2020 poniesionych w 2018 r. na zadanie pn.
„Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Pław”: 992 517,05 zł;
 Dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej
001206F w m. Brzeźnica”: 532 973,00 zł;
 Dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa budynku turystycznowypoczynkowego z funkcją zebrań wiejskich w Lubiatowie”: 273 597,00 zł;
 Dofinansowanie ze środków EFS na zadanie pn. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie
Dąbie”: 184 858,95 zł;


Dofinansowanie ze środków EFS na zadanie pn. „Projekt na rzecz integracji osób i rodzin
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społecznozawodową w Gminie Dąbie”: 74 250,00 zł;

 Refundacja wydatków ze środków z EFRR poniesionych w 2017 i w 2018 r. na zadanie pn. „Polskoniemieckie zawody strażackie” 18 322,25 zł;
 Refundacja wydatków ze środków EFRR poniesionych w 2018 r. na zadanie pn. „Polsko-niemieckie
święto naleśnika w Połupinie”: 14 421,67 zł.
Dotacje z budżetu państwa
W 2019 r. przyznane dotacje z budżetu państwa stanowiły łącznie kwotę 7 154 683,52 zł, w tym na
zadania własne 865 275,21 zł, a na zadania zlecone 6 289 408,31 zł. Środki z budżetu państwa w głównej
mierze zostały przeznaczone na świadczenia realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, które
łącznie wyniosły 6 280 000,16 zł (bez świadczeń udzielonych w ramach projektu pn. „Projekt na rzecz
integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na
aktywizację społeczno-zawodową w Gminie Dąbie”).
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Subwencje ogólne z budżetu państwa
Wykonana kwota dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa wyniosła 7 117 784,00 zł. Część
wyrównawcza stanowiła kwotę 3 092 651,00 zł, oświatowa 4 000 170,00 zł, a równoważąca 24 963,00 zł.
Udział części oświatowej subwencji ogólnej w finansowaniu zadań oświatowych Gminy Dąbie prezentuje
pkt 11.3 Raportu.
Struktura wydatków, Wydatki bieżące
W 2019 r. wykonane wydatki bieżące stanowiły 20 346 808,22 zł, co stanowi 91,12% wydatków ogółem.
Na inwestycje wydatkowano 8,88% budżetu.
Strukturę wydatków bieżących poniesionych w 2019 r. prezentuje poniższy wykres:
1,35%

Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Wydatki związane z realizacją
zadań statutowych

33,44%

40,72%

Dotacje na zadania bieżące
Wydatki na obsługę długu
Świadczenia na rzecz osób
fizycznych

0,47%
1,31%

22,72%

Wydatki współfinansowane ze
środków zagranicznych

Źródło: opracowanie własne
Największy udział w wydatkach bieżących miały wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia
osobowe oraz umowy zlecenia robót, dostaw i usług z Urzędu Gminy i innych jednostek organizacyjnych),
jak również świadczenia na rzecz osób fizycznych (w większości świadczenia wypłacane przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Dąbiu). Wydatki na realizację statutowych zadań Gminy m.in. zakup materiałów
i wyposażenia, usług pozostałych, energii, stanowiły 22,72% wydatków bieżących. Wydatki
współfinansowane z budżetu UE wyniosły 1,35% wszystkich wydatków bieżących. Najmniejszy udział
w strukturze miały dotacje na zadania bieżące: 1,31% oraz obsługa długu – zaledwie 0,47%.
Dotacje udzielone z budżetu Gminy
W 2019 r. z budżetu Gminy Dąbie udzielono wsparcia w formie dotacji w łącznej kwocie 320 893,57 zł,
w tym na zadania o charakterze bieżącym 265 448,00 zł, a na inwestycje 55 445,57 zł.
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Dotacje o charakterze bieżącym
1.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu. Gmina Dąbie, jako organ założycielski

Biblioteki corocznie przekazuje środki na jej działalność statutową. Ze środków z dotacji w kwocie
210 000,00 zł zorganizowano m.in. konkursy tematyczne oraz spotkania promujące czytelnictwo i książki,
zakupiono nowości wydawnicze. W Bibliotece odbywają się także lekcje biblioteczne gdzie w sposób
przystępny dla grupy wiekowej przedstawiane są zbiory dla dzieci, sposób korzystania, ważność książki
w życiu człowieka. W ramach otrzymanych środków Biblioteka sfinansowała także wydatki związane
z jubileuszem 70-lecia działalności.
2.

Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Krośnieńskiego. Corocznie z budżetu Gminy przekazywana

jest dotacja na realizację zadania pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie
Krośnieńskim na lata 2015 – 2020”. W 2019 r. przekazano kwotę 7 830,00 zł, jednak z uwagi na brak
szczepionek na rynku dotacja została zwrócona. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2020.
3.

Dotacje celowe dla instytucji będących w posiadaniu obiektów zabytkowych znajdujących się na

terenie Gminy Dąbie. Środki z dotacji przeznaczone zostały na dofinansowanie prac konserwatorskich
i remontowych. Łączna kwota dofinansowania z budżetu Gminy wyniosła 20 448,00 zł.
4.

Dotacje celowe dla stowarzyszeń. Środki przekazane z budżetu Gminy były przeznaczone na

realizację zadań określonych w Gminnym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
W 2019 r. przekazano 35 000,00 zł, w tym dla:
Stowarzyszenia „Kosierz To My” na realizację zadania publicznego pod nazwą „Kosierz – Olimpijskie
Wyzwania 2019” – 3 500,00 zł,
- Klubu Sportowego „Zieloni” Łagów na realizację zadania pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu wśród młodzieży” – 12 000,00 zł,
- Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku na kontynuację projektu "Centrum Aktywnego Seniora"
– 16 500,00 zł,
- Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich Trzebule na realizację zadania pt. „Ruch to zdrowie” 1 000,00 zł,
- Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich Trzebule na realizację zadania pt. „Kreatywnie przez
życie – zrób to sam” – 500,00 zł;
- Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Trzebul na realizację zadania pt. „Zdrowo i na sportowo” 1 000,00 zł,
- Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Trzebul na realizację zadania pt. „Warsztaty innowacyjne Technologia na miarę dwudziestego pierwszego wieku” – 500,00 zł.
Dotacje o charakterze inwestycyjnym
-

Na zadania inwestycyjne przekazano łącznie 55 445,57 zł, w tym:
 Dotacja celowa dla stowarzyszenia - Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawnie w kwocie 22 000,00 zł
na zakup motopompy,


Dotacje celowe mieszkańców na terenie Gminy Dąbie. Gmina Dąbie od kilku już lat wspiera

inwestycje mieszkańców służące uzyskaniu efektu ekologicznego w zakresie gospodarki ściekowej. Na rok
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2019 złożono 23 wnioski o udzielenie dotacji na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Dotacje
zostały udzielone 13 osobom w łącznej kwocie 33 445,57 zł.
Nie przekazano dotacji dla Samorządu Województwa Lubuskiego jako wkład własny w kwocie 48 542,00 zł
we wspólną realizację projektu „Lubuski e-urząd – II etap” z uwagi na zmianę harmonogramu przez lidera
projektu – Urząd Marszałkowski. Środki te zostały przewidziane w budżecie na rok 2020.
4. Inwestycje realizowane w roku 2019
Plan
Wydatki
wydatków zł wykonane zł

Lp.

Nazwa zadania

1.

Modernizacja dróg dojazdowych do pól w m. Nowy Zagór i Pław.
Zadanie służące poprawie infrastruktury drogowej na terenie Gminy,
dofinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Zadanie rozpoczęto i zakończono w 2019 r.

170 000,00

169 412,20

Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Szczawno.
Zadanie służące poprawie jakości życia mieszkańców oraz
bezpieczeństwa w ruchu pieszym. Wydatki w kwocie 8 421,57 zł
sfinansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Szczawno

25 000,00

23 421,57

Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej
Budynia-Brzeźnica. Zadanie służące poprawie jakości życia
mieszkańców oraz bezpieczeństwa w ruchu pieszym. Finansowane
w 100,00% z funduszu sołeckiego Sołectwa Budynia.

6 700,00

6 642,00

Przebudowa drogi gminnej 001206F w m. Brzeźnica. Zadanie
ujęte w WPF na lata 2019-2024 i współfinansowane ze środków
PROW na lata 2014-2020. Płatności zostały dokonane w miesiącu
lutym, a refundację środków UE otrzymano we wrześniu 2019 r.

838 000,00

837 613,20

Wydatki
na
poprawę
infrastruktury
informatycznej
i telekomunikacyjnej Urzędu Gminy. Poniesiono nakłady
niezbędne do prawidłowej realizacji zadań przez pracowników
Urzędu.

30 000,00

27 463,00

Zakup motopompy na potrzeby OSP. Całkowite nakłady na zakup
motopompy wyniosły 33 500,00 zł z czego 10 000,00 zł zostało
sfinansowane przez Samorząd Województwa Lubuskiego,
1 500,00 zł ze środków własnych OSP Szczwano, a 22 000,00 zł
przez Gminę Dąbie. Środki wydatkowano w formie dotacji dla
stowarzyszeń.

22 000,00

22 000,00

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina Dąbie już
od kilku lat wspiera inwestycje mieszkańców służące uzyskaniu
efektu ekologicznego w zakresie gospodarki ściekowej. Na rok 2019
złożono 23 wnioski o udzielenie dotacji na wybudowanie
przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacji udzielono 13 osobom.

69 000,00

33 445,57

2.

3.

4.

5.

6.

7.

13

8.

Budowa budynku turystyczno-wypoczynkowego z funkcją
zebrań wiejskich w Lubiatowie. Celem zrealizowanego zadania
jest rozwój i poprawa dostępności infrastruktury kulturalnej
i rekreacyjnej mieszkańców. Zadanie współfinansowane ze środków
PROW na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowano w całości
i rozliczono.
Razem

830 000,00

819 357,62

1 990 700,00 1 939 355,16

5. Pozyskane środki zewnętrzne krajowe i unijne w 2019r.
Lp.

1.

2.

3.

4.

Nazwa zadania

Utworzenie nowych miejsc
Regionalny Program
przedszkolnych w Gminie Operacyjny - Lubuskie 2020
Dąbie
Europejski Fundusz
Społeczny
Regionalny Program
Gmina Dąbie wspiera
Operacyjny - Lubuskie 2020
maluchów !
Europejski Fundusz
Społeczny
Projekt na rzecz integracji
osób i rodzin
wykluczonych
Regionalny Program
i zagrożonych
Operacyjny - Lubuskie 2020
wykluczeniem społecznym
Europejski Fundusz
ukierunkowany na
Społeczny
aktywizację społecznozawodową w Gminie
Dąbie”
Asystent rodziny
i koordynator rodzinnej
Budżet państwa
pieczy zastępczej na rok
2019

5.

Posiłek w szkole i w domu

6.

Przebudowa drogi gminnej
nr 00122F w Pławiu

7.

8.

Źródło dofinansowania

Przebudowa drogi gminnej
nr 001204F w Nowym
Zagórze
Usuwanie wyrobów
zawierających azbest na
terenie Gminy Dąbie
w 2019r.

Budżet państwa
Budżet Województwa
Lubuskiego związany
z wyłączaniem gruntów
rolnych z produkcji rolniczej
Budżet Województwa
Lubuskiego związany
z wyłączaniem gruntów
rolnych z produkcji rolniczej
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze

Kwota
całkowita w zł

Kwota
dofinansowana w zł

356 524,20

303 045,57

381 487,25

324 264,16

67 845,28

54 445,28

27 911,00

10 635,00

130 000,00

84 500,00

61 282,29

30 641,15

92 689,11

10 668,70

22 000,00

10 668,70
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9.

10.
11.

Rozkręcamy społeczny
Regionalny Program
biznes – Utworzenie
Operacyjny - Lubuskie 2020
spółdzielni socjalnej
Europejski Fundusz
„RE – MAR”
Społeczny
Uporządkowanie
Program Rozwoju
gospodarko wodnoObszarów Wiejskich na lata
ściekowej w Gminie Dąbie
2014-2020
Pomoc żywnościowa dla Program Operacyjny Pomoc
mieszkańców Gminy
Żywnościowa 2014-2020
Dąbie
RAZEM

248 000,00

198 000,00

2 013 349,14

1 007 482,00

36 145,98

36 145,98

3 425 902,95

2 081 827,84

5.1 Opis projektów:
Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Dąbie
Celem projektu jest: zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Dąbie poprzez utworzenie
15 miejsc przedszkolnych w Punkcie Przedszkolnym „Kubuś Puchatek” przy Szkole Podstawowej
w Dąbiu.
Projekt jest ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery zawodowej.
W okresie trwania projektu realizowane jest wsparcie dla 15 dzieci w wieku przedszkolnym.
Wsparcie w projekcie obejmuje:
a) dofinansowanie organizacji i funkcjonowania 15 osobowej nowoutworzonej grupy przedszkolnej
w Punkcie Przedszkolnym „Kubuś Puchatek” przy Szkole Podstawowej w Dąbiu, poprzez m.in.
dofinansowanie kosztów wynagrodzenia nauczycieli, pomocy nauczyciela, zakup wyposażenia i pomocy
dydaktycznych oraz prace adaptacyjne;
b) dofinansowanie organizacji dodatkowych zajęć w Punkcie Przedszkolnym „Kubuś Puchatek” w Dąbiu
w okresie od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r
c) dofinansowanie szkoleń dla 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego m.in. poprzez doskonalenie
umiejętności i kompetencji zawodowych w okresie od IX.2019r. do VI.2020r.
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Uroczyste otwarcie punktu przedszkolnego przez Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Łukasza

Poryckiego, Wójta Gminy Dąbie Marcina Reczucha i
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbiu Dorotę Glaz
J
Jadalnia i szatnia przedszkolaków
Gmina Dąbie wspiera Maluchów
W Szczawnie w budynku Szkoły Podstawowej zostanie zlokalizowana placówka opieki nad dziećmi do
lat 3 pn.: Klub Dziecięcy „MALUSZEK”.
Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3 oraz
umożliwienie godzenia życia zawodowego 9 osobom z Gminy Dąbie poprzez utworzenie 9 miejsc
w nowym Klubie Dziecięcym i objęcie opieką 9 dzieci w wieku do lat 3. Projekt jest realizowany w okresie
od 1.07.2020r. do 31.12.2022r.
W ramach projektu Gmina Dąbie zrealizuje 2 zadania:
- utworzenie 9 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w klubie dziecięcym pod nazwą „Maluszek”
w miejscowości Szczawno,
- bieżące funkcjonowanie 9 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowopowstałym klubie dziecięcym
„Maluszek” w miejscowości Szczawno.
Projekt pozwoli 9 osobom, które opiekują się dziećmi w wieku do lat 3 w godzeniu życia zawodowego
i prywatnego. Klub dziecięcy będzie czynny przez 10 godzin od 6.30 do 16.30.
Rozpoczęcie działalności „Maluszka” zostało zaplanowane na miesiąc wrzesień 2020r. dlatego też
komplementarnym działaniem do pozyskanych środków na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego było
złożenie w listopadzie 2019r. projektu do „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 MALUCH+ 2020”, który obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej związanej
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z przebudową szkolnych pomieszczeń, prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń oraz zakup
kompletnego wyposażenia do funkcjonowania Klubu Dziecięcego.

Projekt na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową w Gminie Dąbie
Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 9 uczestników projektu
(w tym: 8 kobiet i 1 mężczyzna) oraz ich otoczenie, zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących
w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej.

Uczestniczki projektu
Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok2019
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W ramach realizacji tego programu Ośrodek zatrudniał 1 asystenta rodziny, który świadczył wsparcie dla
14 rodzin z terenu Gminy Dąbie przeżywających trudności w wypełnianiu roli opiekuńczo-wychowawczej.

Posiłek w szkole i w domu
Realizowany program na terenie Gminy Dąbie zapewnił pomoc zarówno
osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak
i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej
sytuacji. W ramach programu dożywiano dzieci w szkołach
i przedszkolach. Z tej formy pomocy skorzystało 58 rodzin. W ramach
tego zadania wypłacono także zasiłki celowe na zakup żywności dla 71
rodzin.
Modernizacja drogi gminnej nr 00122F w Pławiu
W ramach pozyskanego dofinansowania zmodernizowano 500 mb drogi gminnej nr 001221F w Pławiu

Modernizacja drogi gminnej nr 001204F w
Nowym Zagórze
W

ramach

pozyskanego

dofinansowania

zmodernizowano 220mb drogi gminnej nr 001204F
w Nowym Zagórze
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Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie
Gminy Dąbie w 2019r.

W roku 2019 Gmina Dąbie zrealizowała zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Dąbie w roku 2019” W ramach realizacji zadania firma specjalistyczna odebrała i poddała utylizacji
15,241 ton azbestu. Wyroby zawierające azbest odebrano z 7 nieruchomości znajdujących się na terenie
gminy Dąbie.
Rozkręcamy społeczny biznes - Utworzenie spółdzielni socjalnej „RE – MAR”
Spółdzielnia socjalna „RE – MAR” powstała z inicjatywy Wójta Gminy Dąbie Marcina Reczucha oraz
Przewodniczącej Rady Gminy Dąbie Heleny Rewers – Polewka. Założycielami spółdzielni są Gmina Dąbie
i Stowarzyszenie „Kosierz To My”.
Celem Spółdzielni jest przywrócenie (reintegracja) na rynek pracy poprzez prowadzenie wspólnego
przedsiębiorstwa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności: osób bezrobotnych, osób
niepełnosprawnych, oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizacji zawodowej.
Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków,
pracowników oraz środowiska lokalnego oraz podejmować działania mające na celu odbudowanie
i podtrzymanie u jej członków, pracowników, wolontariuszy i ich rodzin umiejętności uczestniczenia w życiu
społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych.
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Spółdzielnia „RE – MAR” rozpoczęła funkcjonowanie od 1 listopada 2019 r. Zatrudnia 6 osób w wymiarze
½ etatu na podstawie umowy o pracę. Prezesem spółdzielni jest Pan Krzysztof Stelmach.
Dzięki pozyskanemu wsparciu spółdzielnia dokonała zakupu sprzętu niezbędnego do świadczenia usług:
koparko-ładowarki; samochodu do przewozu osób; sprzętu do realizacji usług opiekuńczych; sprzętu do
utrzymania terenów zielonych; drobnego sprzętu do napraw; odzieży roboczej.
Spółdzielnia świadczy usługi głównie dla Gminy Dąbie i innych zleceniodawców w zakresie: usług koparkoładowarką; dostarczania listów; utrzymania terenów zielonych, prac porządkowych; świadczenia usług
opiekuńczych.

Pracownicy Spółdzielni podczas transportu
drewna opałowego do Przedszkola w Gronowie

Uporządkowanie gospodarko wodno-ściekowej w Gminie Dąbie
Wniosek o dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej złożony w miesiącu październiku
2019r. uzyskał wysoką ocenę i znalazł się na 2 miejscu listy
stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa
Lubuskiego z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie sporządzenia
i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności
przysługiwania pomocy na operacje typu ,,Gospodarka wodnościekowa".
W

ramach

projektu

zostaną

zrealizowane

inwestycje

w perspektywie czasowej 2020-2022:
- budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej/grawitacyjnej Łagów-Gronów:
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Realizacja zadania przewiduje odcięcie osiedla bloków mieszkalnych w miejscowości Łagów od istniejącej
oczyszczalni i podłączenie do planowanej sieci kanalizacyjnej. Ścieki zostaną przetransportowane do
oczyszczalni ścieków w Pławiu, a oczyszczalnia ścieków w Łagowie zostanie zlikwidowana. Planowana
inwestycja w przyszłości pozwoli na rozbudowę sieci kanalizacji w miejscowości Gronów.
- wykonanie na oczyszczalni ścieków w Pławiu kompletnej zlewni wraz z niezbędną infrastrukturą: zadanie
ma na celu przygotowanie istniejącej oczyszczalni ścieków do przyjmowania ścieków bytowych od
mieszkańców z terenu Gminy Dąbie. Inwestycja ma być zrealizowana z całą infrastrukturą potrzebną do
prawidłowego jej funkcjonowania
- technologiczna zmiana Stacji Ujęcia Wody na Stację Uzdatniania Wody w Połupinie: w ramach realizacji
zadania planuje się połączenie dwóch zbiorników na wodę i zamontowanie stacji uzdatniania wody która
będzie uzdatniała wodę z dwóch źródeł. Obecna stacja nie posiada uzdatnienia i jest jedynie ujęciem
wody.
- budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Mokrym Młynie.
Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Dąbie
Realizacja zadania przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa
żywnościowego osób najbardziej potrzebujących. W ramach tego programu dostarczano bezpłatnie
żywność dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej wydali 15
028,24 kg żywności dla 300 osób potrzebujących z terenu gminy Dąbie.

6. Realizacja uchwał Rady Gminy Dąbie
Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wójt jest organem
wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in. wykonywanie Uchwał Rady Gminy. Realizując
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obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt przy pomocy Urzędu Gminy realizował
uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2019 r. w sposób określony tymi uchwałami.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym,
przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru jakimi są w zakresie zgodności
z prawem – Wojewoda Lubuski, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa.
Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały
opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa miejscowego
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem procedur
i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa.
W 2019 roku odbyło się 9 posiedzeń Rady Gminy Dąbie na których podjęto łącznie 58 uchwał, w tym 17
uchwał podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Uchwały podejmowane w sprawach finansowych dotyczyły głównie zmian w budżecie Gminy Dąbie na rok
2019 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2019-2024, zaciągnięcia
pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego w 2019 r., a także pomocy finansowej
Powiatowi Krośnieńskiemu. W 2019r. stosownie do art.239 ust.1 ustawy o finansach publicznych
uchwalono budżet Gminy Dąbie na rok 2020.
Podejmowano również uchwały w sprawach:
- Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr V/19/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów
sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Dąbie;
- Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr VI/26/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk
i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Dąbie w roku 2019;
- Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr VI/28/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru
podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia;
- Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr VIII/30/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum
zaufania Wójtowi Gminy Dąbie;
- Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr VIII/35/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego w 2019 r.;
- Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr VIII/36/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu;
- Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr VIII/37/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwał
w sprawie statutów sołectw;
- Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr VIII/39/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbie oraz określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku;
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- Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr IX/42/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie w sprawie utworzenia
Spółdzielni Socjalnej „RE-MAR";
- Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr IX/44/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie;
- Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr IX/45/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie w obrębach: Gronów,
Trzebule, Kosierz i Połupin;
- Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr IX/46/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu
Przedszkolnego „Kubuś Puchatek” przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Dąbiu;
- Uchwala Rady Gminy Dąbie Nr X/49/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę
Dąbie dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na przedsięwzięcie związane z realizacją programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbie w 2019 roku;
- Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XI/54/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia
zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Publicznego im. Henryka Sienkiewicza w Dąbiu;
- Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XI/55/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przyjęcia ’’Programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2020” wraz ze zmianami;
- Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XI/56/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Pławiu;
- Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XI/57/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości
opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Pławiu;
- Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XI/58/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Dąbie, Gmina Dąbie;
- Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XI/59/2019 z dnia 31 października 019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr
XVI/125/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców
tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Dąbie w ramach pomocy de minimis;
- Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XI/60/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia zasad
i wysokości przysługujących diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów Gminy Dąbie;
- Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XII/70/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty
podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Dąbie instrumentem płatniczym;
- Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XII/65/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok;
- Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XII/68/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Dąbie w roku szkolnym 2019/2020;
- Uchwała budżetowa Gminy Dąbie na 2020 r. Nr XII/73/2019 z dnia 18 grudnia 2019
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7. Planowanie przestrzenne
7.1 Decyzje o warunkach zabudowy
W 2019 r. wydano 60 decyzji o warunkach zabudowy. Wydane decyzje głównie dotyczyły budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego oraz budownictwa usługowego i energii odnawialnej (panele
fotowoltaiczne), zalesienia gruntu. W zakresie budownictwa mieszkaniowego decyzje dotyczyły budowy
jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wielu budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
niektóre inwestycje dodatkowo zawierały budynki towarzyszące np. garaż, budynek gospodarczy, wiata.
Podział wydanych decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do miejscowości

L.p.

Miejscowość

1.

Pław

Ilość wydanych decyzji o
warunkach zabudowy
4

2.

Lubiatów

3

3.
4.
5.

Dąbie
Budynia
Kosierz

21
2
5

6.

Łagów

5

7.
8.

Gronów
Szczawno

4
2

9.

Brzeźnica

6

10.
Ciemnice
11.
Nowy Zagór
12.
Trzebule
13.
Gola
14.
Stary Zagór
Źródło: opracowanie własne

2
1
3
1
1

Zakres decyzji
Budownictwo mieszkaniowe
Zbiornik retencyjny, budynek biurowy,
budownictwo mieszkaniowe
Budowa stawu, budownictwo mieszkaniowe
Budownictwo mieszkaniowe
Budownictwo mieszkaniowe
Budownictwo mieszkaniowe, budownictwo
usługowe
Budownictwo mieszkaniowe
Zalesienie gruntu, budownictwo mieszkaniowe
Budownictwo mieszkaniowe, budowa farmy
fotowoltaicznej, budowa oczyszczalni ścieków
Budownictwo mieszkaniowe
Budownictwo mieszkaniowe
Budownictwo mieszkaniowe
Budownictwo mieszkaniowe
Budownictwo mieszkaniowe

Wnioski o ustalenie warunków zabudowy składane były głównie przez osoby fizyczne, pozostałe przez
podmioty gospodarcze. Wnioskodawcami byli głównie właściciele nieruchomości, na których planowana
była realizacja przedsięwzięcia.
7.2 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
W 2019 r. wydano 10 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydane decyzje dotyczyły
inwestycji w zakresie budowy sieci energetycznej w miejscowości Pław, Szczawno, Dąbie, Połupin,
rozbudowy sieci gazowej w miejscowości Połupin oraz budowy wodociągu w miejscowości Dąbie
i Trzebule.
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7.3 Obszar Gminy objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Planami są objęte obszary zurbanizowane w liniach zwartej zabudowy wsi oraz obszary zagrożenia
powodziowego

w

dorzeczu

rzeki

Odry

w

miejscowościach

Szczawno,

Ciemnice

i Połupin.
Obowiązująca jest również zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie
uchwalona w 1997r.,obejmująca pojedyncze działki na terenie Gminy.
Gmina posiada obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Dąbie uchwalone w 2002r. W 2019r. Uchwałą Rady Gminy Dąbie Nr IX/44/2019 z dnia 29 sierpnia
2019 r. wprowadzono zmiany „Studium”.
8. Ochrona środowiska
8.1 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie
oddziaływać na środowisko
Konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej na terenie Gminy
Dąbie inwestycji, zgodnie z zapisami art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko wymagane jest dla:
- przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
- przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W 2019r. Wójt

przyjął do realizacji 6 wniosków dla inwestycji wymagających uzyskania decyzji

środowiskowej.
8.2 Zezwolenia na usunięcie drzew
Wójt Gminy Dąbie wyraził zgodę na usunięcie 205 drzew, w tym 204 szt. drzew liściastych i 1 szt. drzewa
iglastego osobom prawnym i fizycznym. Wójt Gminy uzyskał zezwolenie na usunięcie 5 szt. drzew
liściastych i 3 szt. drzew iglastych w administracyjnych granicach Gminy Dąbie; w ramach uzyskanych
zezwoleń Gmina zobowiązana została do nasadzenia 6 szt. drzew liściastych.
8.3 Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt
Rada Gminy Dąbie przyjęła Uchwałą nr XXXIX/329/2018 z dnia 11 października 2018 r. Program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbie na 2019r.,
w ramach którego zapewniono opiekę 17 kotom i 6 psom.
Od 2019 roku w

formie wolontariatu prowadzony jest punkt tymczasowej opieki nad zwierzętami

bezdomnymi i zagubionymi „Psi Azyl”, który zapewnia opiekę zwierzętom bezdomnym jak również ułatwia
odnalezienie właścicielom ich zagubionych zwierząt, które docelowo musiałyby trafić do schroniska.
W 2019 roku Gmina Dąbie uczestniczyła również w ogólnopolskiej akcji MOPSIK podczas której
wysterylizowano/wykastrowano 13 suczek, 4 psy, 10 kotek i 1 kocura.
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8.4 Akcja susza
W ramach zadań związanych z rolnictwem znaczącym problemem w 2019r. była susza, która dotknęła
rolników z terenu Gminy Dąbie.
Zgodnie z Zarządzeniami Wojewody Lubuskiego w Urzędzie Gminy Dąbie została powołana komisja
suszowa, która dokonała oceny stanu faktycznego zgłoszonych przez rolników wniosków suszowych.
Szacowanie strat trwało od 24 lipca do 3 września 2019 roku. Rozpatrzono 131 wniosków z czego 99
gospodarstw to gospodarstwa położone wyłącznie na terenie Gminy Dąbie. Powierzchnia upraw
dotkniętych zjawiskiem przekroczyła 4000 hektarów z czego ponad 1000 hektarów to szkody, które
wyniosły co najmniej 70 % strat w danym gospodarstwie rolnym. Uprawy, na których wystąpiło
niekorzystne zjawisko atmosferyczne to zboża, łubin, kukurydza, ziemniaki, soczewica, gryka, rośliny
oleiste oraz w niewielkiej części owoce i drzewka owocowe.
9. Ochrona zdrowia
9.1 Programy zdrowotne
Na podstawie Uchwały Nr VIII/36/2019 Rady Gminy Dąbie z dnia 13 czerwca 201 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację „Programu przeciwdziałania rakowi szyjki
macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015 –2020” zaplanowano zaszczepienie przeciw HPV 29
dziewcząt z rocznika 2005 z terenu Gminy Dąbie.
Głównym celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy w Gminie
Dąbie.
Ze względu na brak ofert w konkursie na realizatora programu, spowodowanym czasowym
zmniejszeniem dostępności na polskim rynku szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego,
Powiat Krośnieński nie zrealizował programu i zwrócił środki do budżetu Gminy.
Na terenie Gminy Dąbie funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w miejscowości Gronów gdzie
mieszkańcy gminy mogą korzystać z porad lekarza rodzinnego, pediatry i neurologa. Właścicielem
przychodni jest Pan dr Jerzy Stelmach.
W budynku przychodni funkcjonuje również apteka, która jest czynna 5 dni w tygodniu od poniedziałku do
piątku w godz. od 800 do 1800.
9.2 Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbiu swoje działania realizowała zgodnie
z zadaniami i celami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii.
W 2019r. zawarto 8 umów zleceń na prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych
w miejscowościach: Połupin, Pław, Nowy Zagór, Szczawno, Gronów, Łagów (6 m-cy), Trzebule i Kosierz.
GKRPA w Dąbiu w okresie sprawozdawczym składała się z 4 członków.

26

W 2019r. GKRPA przeprowadziła rozmowy z 24 osobami, które nadużywają alkoholu i narkotyków,
zostały zgłoszone

przez członków rodzin lub inne instytucje w celu objęcia ich dobrowolnym lub

przymusowym leczeniem:
- 6 osób podjęło

terapię odwykową

w ośrodku terapeutycznym MedicStan i Horyzont-Bis

w Krośnie Odrz.,
- 3 osoby przebywały na Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu w Ciborzu,
- 8 osób zostało objętych pomocą psychologa,
- z pozostałymi osobami Komisja utrzymywała stały kontakt.
W 2019r. GKRPA zaopiniowała 5 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wydatki GKRPA w Dąbiu – budżet w wysokości 85 000,00 zł - zrealizowano w 100,00 %. Środki
przeznaczono działania profilaktyczne z zakresu narkomanii i prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenie świetlic
środowiskowych, organizację zajęć i warsztatów w placówkach oświatowych, na organizację konkursów
profilaktycznych i zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych.

Liczba osób zgłoszonych do GKRPA z problemem alkoholowym – stan na 2019r.
Miejscowość
Brzeźnica
Budynia
Ciemnice
Dąbki
Dąbie
Gola
Gronów
Kosierz
Lubiatów
Łagów
Nowy Zagór
Pław
Połupin
Stary Zagór
Szczawno
Trzebule
Razem
Źródło: opracowanie własne

Kobiety
2
0
2
2
2
1
0
3
1
4
1
0
3
1
1
0
23

Mężczyźni
2
1
13
2
6
8
8
14
3
12
8
5
24
8
14
4
132

Razem
4
1
15
4
8
9
8
17
4
16
9
5
27
9
15
4
155

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
Na dzień 31.12.2019 r. na terenie Gminy Dąbie funkcjonowały 42 punkty sprzedaży napojów
alkoholowych, w tym:
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- 35 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
(sklepy),
- 7 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale).
W 2019 r. Wójt Gminy Dąbie wydał 55 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży i do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy, lokale) oraz 6 zezwoleń
jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wartość alkoholu sprzedanego w 2019 r. na terenie gminy Dąbie (na podstawie oświadczeń złożonych
przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych) wyniosła 4 449 029,49 zł.
10. Ochrona przeciwpożarowa
Na terenie Gminy Dąbie działa 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: Ciemnice,
Dąbie, Kosierz, Nowy Zagór, Szczawno.
Jednostki OSP Dąbie i Szczawno wpisane są do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Podstawowym celem KSRG jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami
i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również ratownictwo
ekologiczne i medyczne. System ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje,
straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się
współdziałać w akcjach ratowniczych.
Dla realizacji celów ochrony życia, zdrowia i mienia oraz bezpieczeństwa i ochrony pożarowej Jednostki
Gminne OSP posiadają pojazdy:
 OSP Ciemnice: samochód średni GBA
 OSP Kosierz: samochód średni GBA
 OSP Nowy Zagór: Żuk GLM
 OSP Dąbie: 2 pojazdy GBA średnie, 1 pojazd GLM
 OSP Szczawno: 2 pojazdy średnie GBA
11. Fundusz sołecki
Fundusz sołecki są to środki w budżecie Gminy zagwarantowane dla sołectw na realizację przedsięwzięć
służących poprawie warunków życia mieszkańców. Zadania te muszą być jednocześnie zadaniami
własnymi Gminy i być zgodne ze strategią jej rozwoju. Środki te mogą być również przeznaczone na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
O wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w budżecie gminy decyduje organ stanowiący, podejmując
stosowną uchwałę o wyodrębnieniu bądź nie wyodrębnieniu funduszu do 31 marca roku poprzedzającego
rok kalendarzowy, w którym fundusz będzie wydatkowany. Uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym
została podjęta. W Gminie Dąbie w roku budżetowym 2019 obowiązywała Uchwała Nr XXXIV/227/2014
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Rady Gminy Dąbie z dnia 27 marca 2014 r. o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Dąbie środków
stanowiących fundusz sołecki.
Na realizację funduszu sołeckiego w roku 2019 Gmina Dąbie przeznaczyła kwotę 306 597,37 zł
czyli o 15 996,82 zł wyższą niż w roku 2018. Wielkość środków przyznana na dane sołectwo uzależniona
jest od liczby jego mieszkańców i obliczana jest według wzoru określonego w ustawie z dnia 21 lutego
2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.). Najwięcej środków z funduszu sołeckiego
otrzymała wieś Połupin tj. 11% udziałów w funduszu sołeckim. Najmniej środków przypada na sołectwa
Budynia oraz Dąbki – odpowiednio po 3% środków pochodzących z funduszu. Poniższy wykres prezentuje
procentowy udział poszczególnych sołectw Gminy Dąbie w budżecie funduszu sołeckiego.
Trzebule Brzeźnica Budynia
5%
4%
3%

Szczawno
9%
Stary Zagór
5%

Ciemnice
8%
Dąbki
3%
Dąbie
8%

Połupin
11%

Gola
4%

Gronów
8%

Pław
6%
Nowy Zagór
6%
Łagów
8%

Lubiatów
5%

Kosierz
8%

Źródło: opracowanie własne
Na dzień 31.12.2019 r. wykorzystano kwotę 298 773,17 zł co oznacza, że fundusz sołecki został
zrealizowany w 97,45%. Realizacja wydatków w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Lp.

Nazwa
sołectwa

Nazwa zadania
Doposażenie świetlicy wiejskiej

1.

Kwota
wydatków
zaplanowana
przez
sołectwa
6 500,00

Kwota
wydatków
wykorzystana w
2019r.

%
wykonania

6 499,62

99,99

Utrzymanie terenów zielonych

1 100,00

1 099,53

99,96

Organizowanie imprez
kulturalnych promujących m.
Brzeźnica

1 081,83

1 081,66

99,98

Brzeźnica
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Doposażenie placu zabaw

4 000,00

4 000,00

100,00

12 681,83

12 680,81

99,99

431,21

384,64

89,20

Utrzymanie terenów zielonych

1 500,00

1 098,95

73,26

Utrzymanie infrastruktury
drogowej

6 700,00

6 642,00

99,13

Razem

8 631,21

8 125,59

94,14

500,00

497,93

99,59

Zakup wyposażenia dla OSP
Ciemnice
Organizacja festynu i imprez
kulturalno-oświatowych

8 600,00

8 600,00

100,00

4 000,00

4 000,00

100,00

Utrzymanie terenów zielonych

3 370,84

3 370,83

100,00

Doposażenie świetlicy wiejskiej

7 000,00

6 998,72

99,98

23 470,84

23 467,48

99,99

Promowanie wsi poprzez
organizacje imprez
kulturalnych oraz integrowanie
mieszkańców

2 576,54

2 576,16

99,99

Utrzymanie terenów zielonych

1 500,00

1 482,19

98,81

Doposażenie dla jednostki
OSP Dąbie

20 000,00

20 000,00

100,00

Razem

24 076,54

24 058,35

99,92

Doposażenie i zabezpieczenie
placu zabaw

6 350,00

6 312,90

99,42

Utrzymanie terenów zielonych

278,35

260,02

93,41

Wakacje i ferie na wsi nie
muszą być nudne

2 230,00

2 195,67

98,46

Razem

8 858,35

8 768,59

98,99

400,00

296,12

74,03

Remont drogi gminnej ul.
Okrężnej

10 729,72

10 112,93

94,25

Razem

11 129,72

10 409,05

93,52

Razem
Promowanie wizerunku
sołectwa Budynia
2.

Budynia

Utrzymanie gminnego placu
zabaw

3.

Ciemnice

Razem

4.

5.

Dąbie

Dąbki

Utrzymanie terenów zielonych
6.

Gola
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Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna sołectwa Gronów
7.

Gronów

20 000,00

20 000,00

100,00

Urządzenie i utrzymanie
terenów zielonych

1 500,00

1 497,40

99,83

Imprezy integracyjne dla
mieszkańców wsi Gronów

2 160,13

2 045,03

94,67

23 660,13

23 542,43

99,50

Pielęgnacja terenów zielonych

4 000,00

4 000,00

100,00

Zagospodarowanie terenu przy
świetlicy wiejskiej należącego
do Gminy Dąbie
Zakup i zabezpieczenie
pomieszczenia magazynowego

10 644,39

10 621,08

99,78

4 000,00

3 930,00

98,25

Organizacja spartakiady

2 000,00

1 981,63

99,08

Doprowadzenie mediów do
placu rekreacyjnego

4 000,00

2 790,50

69,76

24 644,39
10 991,06

23 323,21
10 871,55

94,64
98,91

1 500,00

1 488,83

99,26

2 500,00

2 480,21

99,21

14 991,06

14 840,59

99,00

Doposażenie świetlicy wiejskiej

4 000,00

3 984,00

99,60

Utrzymanie terenów zielonych

4 000,00

3 996,78

99,92

Utrzymanie boiska wiejskiego

2 000,00

2 000,00

100,00

Organizowanie imprez
kulturalnych promujących
miejscowość Łagów

3 674,37

3 674,37

100,00

Zakup namiotu

3 500,00

3 420,00

97,71

Remont placu gminnego przy
świetlicy wiejskiej

8 000,00

7 999,99

100,00

25 174,37

25 075,14

99,61

1 500,00

1 500,00

100,00

10 500,00

10 500,00

100,00

Razem

8.

Kosierz

Razem
Wyposażenie świetlicy
wiejskiej
Utrzymanie terenów zielonych
9.

10.

Lubiatów

Łagów

Organizacja imprez
kulturalnych
Razem

Razem
Utrzymanie terenów zielonych
11.

Nowy Zagór

Wyposażenie świetlicy
wiejskiej
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Organizacja imprez
kulturalnych
Zakup i montaż tablicy
ogłoszeniowej
Razem

12.

Pław

3 216,70

3 213,84

99,91

2 500,00

2 499,97

99,91

17 716,70

17 713,81

99,98

Utrzymanie oraz kształtowanie
terenów zielonych

4 000,00

4 000,00

100,00

Promocja sołectwa Pław

6 156,38

5 774,40

93,80

Remont drogi dojazdowej
znajdującej się przy dz. Nr 257

4 000,00

4 000,00

100,00

Doposażenie świetlicy wiejskiej

2 400,00

2 388,99

99,54

403,20

395,64

98,13

16 959,58

16 559,03

97,64

Kształtowanie wizerunku i
estetyki wsi

10 416,22

8 147,73

78,22

Wyposażenie świetlicy
wiejskiej
Organizacja imprez
integracyjnych

18 578,65

18 567,79

99,94

5 000,00

4 971,47

99,43

Razem

33 994,87

31 686,99

93,21

Utrzymanie i urządzenie
terenów zielonych

6 500,00

6 426,78

98,87

Promocja miejscowości i gminy
poprzez organizacje imprez
kulturalnych

1 500,00

1 498,99

99,93

Ochrona przeciwpożarowa

2 500,00

2 500,00

100,00

Utrzymanie i doposażenie
świetlicy wiejskiej

5 551,03

5 544,01

99,87

Razem

16 051,03

15 969,78

99,49

Budowa chodnika przy ul.
Głównej
Utrzymanie terenów zielonych

10 000,00

8 421,57

84,22

1 500,00

1 500,00

100,00

Organizacja spotkań i imprez
integracyjnych
Remont dróg dojazdowych nr
480,435/1

2 500,00

2 500,00

100,00

9 300,00

8 897,73

95,67

Doposażenie Domu Strażaka

6 000,00

5 987,53

99,79

29 300,00

27 306,83

93,20

Doposażenie gminnego placu
zabaw
Razem

13.

14.

15.

Połupin

Stary Zagór

Szczawno

Razem
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16.

Trzebule

Organizacja Dnia Dziecka i
festynu rodzinnego 2019r.

1 500,00

1 489,44

99,30

Utrzymanie terenów zielonych

2 500,00

2 500,00

100,00

Zagospodarowanie stawu
gminnego

3 256,05

3 256,05

100,00

Zabezpieczanie remontu dróg
gminnych

5 000,00

5 000,00

100,00

Doposażenie gminnego placu
zabaw dla dzieci

3 000,00

3 000,00

100,00

15 256,05

15 245,49

99,93

306 596,67

298 773,17

97,45

Razem
Razem sołectwa
Źródło: opracowanie własne

W strutkurze wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego przeważają wydatki bieżące.
Poniższy wykres przedstawia procentowy podział wydatków wg ich rodzaju:
Wydatki
majątkowe
12%

Wydatki bieżące
88%

Źródło: opracowanie własne
W ramach wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego pokryto koszty opracowania dokumentacji
projektu na przebudowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej, zakupiono kostkę brukową oraz
opracowano dokumentację na modernizację drogi gminnej.
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12. Edukacja
12.1 Placówki oświatowe działające na terenie Gminy Dąbie:
Liczba
dzieci

L.p

Nazwa placówki

Adres

1.

Szkoła Podstawowa im. Henryka
Sienkiewicza w Dąbiu

ul. Strażacka 4, 66-615 Dąbie

Szkoła Filialna w Połupinie

Połupin, ul. Kolejowa 4, 66-600 Krosno
Odrzańskie

Szkoła Filialna w Kosierzu

Kosierz 40, 66-627 Bobrowice

Szkoła Podstawowa im. Kornela
Makuszyńskiego w Gronowie

Gronów, ul. Główna 1, 66-615 Dąbie

Szkoła Filialna w Szczawnie

Szczawno, ul. Szkolna 3, 66-615 Dąbie

Przedszkole w Połupinie

Połupin, ul. Szkolna 2, 66-600 Krosno
Odrzańskie

2.

3.

131
54
32
180
36
56

12.2 Wydatki jednostek oświatowych Gminy Dąbie w 2019r. (wykonanie wg stanu na dzień
31.12.2019r.)
Poniższa tabela prezentuje wykonane wydatki jednostek oświatowych, dla których Gmina Dąbie jest
organem prowadzącym:

Wydatki wg rodzaju
Wydatki ogółem, w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Wydatki remontowe
Pozostałe wydatki bieżące, w tym:
Wydatki na zakup podręczników
Wydatki majątkowe

Szkoła
Szkoła
Razem jednostki
Przedszkole
Podstawowa Podstawowa
oświatowe
w Połupinie
w Dąbiu
w Gronowie
6 320 717,99
2 949 402,59 2 502 664,90 868 650,50
5 360 804,24

2 485 255,37

2 162 731,19

712 817,68

27 071,03
932 842,72
33 650,03
0,00

24 255,53
439 891,69
18 156,23
0,00

1 915,50
338 018,21
15 493,80
0,00

900,00
154 932,82
0,00
0,00

Struktura wydatków jednostek oświatowych w 2019 r.
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0,43%

Wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane

14,76%

Wydatki remontowe

84,81%

Pozostałe wydatki
bieżące

W roku 2019 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły 84,81% wszystkich wydatków
poniesionych na oświatę. Pozostałe wydatki bieżące z udziałem 14,76% w wydatkach ogółem obejmowały
utrzymanie budynków (media, energia elektryczna), zakup środków czystości, materiałów biurowych,
wyposażenia klas, itp. W ramach planu finansowego Przedszkola w Połupinie poniesiono koszty zakupu
artykułów związanych z wyżywieniem dzieci. W zakresie pozostałych wydatków bieżących zakupiono także
podręczniki i inne materiały edukacyjne na kwotę 33 650,03 zł. Koszty przeprowadzonych remontów
wyniosły 0,43% ogółu wydatków, co nominalnie stanowi kwotę 27 071,03 zł. Przedstawione wydatki nie
dotyczą kosztów dowozu dzieci do szkół. W 2019 r. nie poniesiono wydatków majątkowych związanych
z realizacją zadań oświatowych Gminy.

12.3 Subwencja oświatowa dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań oświatowych
Wykonane w 2019 r. dochody ze źródeł zewnętrznych na sfinansowanie zadań oświatowych Gminy Dąbie
wyniosły łącznie 4 162 896,03 zł, z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej: 4 000 170,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego:
129 076,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe: 33 650,03 zł.
Poniższe tabele prezentują relację wykonanych wydatków na funkcjonowanie jednostek oświatowych do
źródeł ich finansowania oraz ich wysokość wg tej relacji.
Wydatki jednostek oświatowych ogółem
Wydatki sfinansowane z subwencji oraz dotacji z budżetu państwa
Wydatki sfinansowane ze środków własnych Gminy

6 320 717,99
4 162 896,03
2 157 821,96

Relacja subwencji i dotacji do wydatków ogółem

65,86%

Relacja środków własnych do wydatków ogółem

34,14%

35

Kategoria wydatków

Wysokość wydatków wg wartości nominalnej ustalona wg relacji
subwencji i dotacji do wydatków ogółem
Razem
jednostki
oświatowe (zł)

Szkoła
Podstawowa
w Dąbiu (zł)

Szkoła
Przedszkole
Podstawowa
w Połupinie
w Gronowie
(zł)
(zł)
4 162 896,03
1 942 509,75
1 648 283,28
572 103,00
1 424 399ów
3 530 686,03
1 636 817,17
469 469,75
,11
17 829,29
15 974,97
1 261,57
592,75
614 380,72
289 717,62
222 622,60
102 040,50
0,00
0,00
0,00
0,00
Wysokość wydatków wg wartości nominalnej ustalona wg relacji
środków własnych do wydatków ogółem

Razem
jednostki
oświatowe (zł)

Szkoła
Podstawowa
w Dąbiu (zł)

2 157 821,96

Wydatki ogółem, w tym:
Wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
Wydatki remontowe
Pozostałe wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Kategoria wydatków

Wydatki ogółem, w tym:
Wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
Wydatki remontowe
Pozostałe wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Źródło: opracowanie własne

Przedszkole
w Połupinie (zł)

1 006 892,84

Szkoła
Podstawowa
w Gronowie
(zł)
854 381,62

1 830 118,21

848 438,20

738 332,08

243 347,93

9 241,74
318 462,00
0,00

8 280,56
150 174,07
0,00

653,93
115 395,61
0,00

307,25
52 892,32
0,00

296 547,50

12.4 Wyniki egzaminów gimnazjalnych w 2019 r. (dane w %)

Wyszczególnienie

Część
humanistyczna
Historia/ Język
WOS
polski

Część matematycznoprzyrodnicza
Przyrodnicze

Matematyka

Język
angielski
Poziom
podstawowy

Język
niemiecki
Poziom
podstawowy

Gimnazjum Dąbie

60,1

62,3

47,4

34,2

57,6

64,4

Powiat krośnieński
Województwo
lubuskie
Kraj

56,8

61,6

46,7

38,9

58,2

64,7

56,7

61

47,4

39,1

66,5

54,4

59

63

49

43

68

51

Miejsce w powiecie
I
Źródło: opracowanie własne

III

II

VI

IV

III

12.5 Dowóz uczniów do szkół
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Zorganizowano dowóz do placówek oświatowych dla około 300 uczniów z terenu Gminy, zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Przewoźnikiem była firma „BRUNATNI” Wiesław Barcewicz, Wiesław Bąk
spółka jawna, wyłoniona w przetargu.
Dofinansowano

również

zwrot

Koszt dowozu
kosztów

za rok 2019 wyniósł 171 570,00 zł.

dla

2

rodziców

dzieci

niepełno-

sprawnych, którzy zwrócili się wnioskami o refundację kosztów dowozu dzieci do placówek
oświatowych (indywidualne umowy) w kwocie 5 254,92 zł.
12.6 Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendia szkolne
Kwota otrzymanej dotacji celowej w 2019 r. w wysokości 77 208,00 zł. (z budżetu państwa) została
przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
Powyższa dotacja stanowiła 80% kosztów realizacji zadania. Pozostałe 20% pochodziło ze środków
własnych Gminy tj. 19 302 zł. Łączna kwota wyniosła 96 510 zł. Stypendium przyznano dla 57 uczniów
w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. oraz 54 uczniów w okresie wrzesień-grudzień 2019 r.
12.7 Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
Gmina Dąbie jako organ prowadzący, po uzyskaniu informacji od dyrektorów szkół podstawowych,
złożyła wniosek do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim o przyznanie środków na wyposażenie
szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Kwota otrzymanej dotacji
33 650,03 zł. Dzięki dotacji zapewniono uczniom szkół podstawowych z terenu Gminy Dąbie bezpłatne
podręczniki i ćwiczenia do nauki.
12.8 Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Zgodnie z art.122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.
zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania
zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Dofinansowanie jest przyznawane na
wniosek

pracodawcy

złożony

w

terminie

3

miesięcy

od

dnia

zdania

przez

młodocianego pracownika egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
W 2019 r. z wnioskami o zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników zwróciło się
5 pracodawców. Wydano decyzje przyznające dofinansowanie na łączną kwotę 61 116,30 zł.
Dofinansowanie przyznano na 8 młodocianych pracowników.
13. Gospodarka nieruchomościami
Ogólna powierzchnia gruntów w zasobie komunalnym Gminy wynosi 362 ha. Są to grunty, które Gmina
otrzymała z części mienia państwowego, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 32, poz. .191 ze zm.), uchwały Rady Ministrów Nr 104 z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie
dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (M.P. Nr 30,poz. 325) oraz przepisów zawartych
w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014, poz. 518).
Nabycie tego mienia nastąpiło :
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 na mocy prawa tj. na podstawie art. 5, 7 13, 18, ustawy przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych,
 na mocy decyzji administracyjnych o przekształceniu mienia na wniosek Gminy,
 w wyniku uczestnictwa Gminy w obrocie cywilno - prawnym – na mocy umów notarialnych
kupna sprzedaży, zrzeczenia się, darowizny i zamiany z przeznaczeniem na cele publiczne.
Mienie komunalne służy Gminie do realizacji zadań statutowych oraz do zaspokojenia potrzeb jej
mieszkańców.
Wartości ww. nieruchomości wg danych ewidencji księgowej określa się na kwotę 36.336.710,07 zł.
Nieruchomości te położone są w 16 sołectwach: Brzeźnica, Budynia, Ciemnice, Dąbie, Dąbki, Gola,
Gronów, Kosierz, Lubiatów, Łagów, Nowy Zagór, Pław, Połupin, Stary Zagór, Szczawno, Trzebule.
W okresie od ostatniej informacji odnotowano istotne zmiany w wielkościach środków trwałych będących
w dyspozycji Gminy. Jest to wywołane przejmowaniem przez Gminę rowów na mocy decyzji Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego oraz przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
gruntów w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Gmina posiada w swoim mieniu niewielki zasób mieszkaniowy – o ogólnej powierzchni 0,0209 ha.
Przekazanych na zasadzie umowy dzierżawy zostało 5,4098 ha dla 12 dzierżawców. Grunty te położone
są w obrębie wsi Nowy Zagór, Kosierz, Szczawno i Połupin. Bonitacja wspomnianych gruntów stanowi
grunt orny od kl. III do VI, łąki kl. III i IV, pastwiska kl. IV oraz grunty rolne zabudowane Br-RVI oraz inne
tereny zabudowane Bi. Roczna ogólna wartość czynszu z tytułu dzierżawy gruntów rolnych wyniosła
1 209,83 zł.
Gmina posiada w zasobie także działki oddane w użytkowanie wieczyste. Liczba użytkowników
wieczystych wynosi 13. Z tytułu wieczystego użytkowania pobiera się opłaty roczne, w zależności od
wartości gruntu 5%, 3% lub 1%. Wysokość stawki procentowej opłat za użytkowanie wieczyste wynika
z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Roczna ogólna wartość opłat za użytkowanie wieczyste
wyniosła 7 799,07 zł natomiast łączna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie ukształtowała się na
poziomie około 4 ha.
14. Mienie komunalne
Nieruchomości stanowiące własność Gminy Dąbie według komputerowej bazy danych ewidencji gruntów
i budynków składają się z 899 działek (tj. grunty niezabudowane, zabudowane, drogi oraz inne grunty).
Powierzchnia

ewidencyjna

wszystkich

gruntów

mienia

komunalnego

sklasyfikowana

jest

w grupach:
78 ha użytków rolnych,
1 ha tereny mieszkaniowe,
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2 ha gruntów pod wodami (w tym 2 ha pod wodami powierzchniowymi stojącymi),
5 ha lasów,
3 ha gruntów zadrzewionych i zakrzewionych,
4 ha tereny przemysłowe,
4 ha gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie,
240 ha drogi,
9 ha gruntów niezabudowanych zurbanizowanych oraz inne tereny zabudowane,
14 ha tereny rekreacyjno–wypoczynkowe,
2 ha nieużytków,
4 ha (gruntów innych – użytki kopalne).
W skład gruntów zabudowanych i zurbanizowanych wchodzą budynki użyteczności publicznej typu:
 świetlice, placówki oświatowo – wychowawcze – szkoły, przedszkola,
 strażnice OSP,
 dom przedpogrzebowy,
 hydrofonie,
 szatnia sportowa,
 budynek administracyjny,
 budynek opieki zdrowotnej,
 oczyszczalnie ścieków,
 przepompownia,
 budynki mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi.
Drogi gminne o łącznej powierzchni 240 ha są o nawierzchni asfaltowej, ulepszonej oraz gruntowej
(stanowiące przede wszystkim drogi dojazdowe do kompleksów gruntowych położonych w granicach
administracyjnych gminy).
W skład gruntów niezabudowanych wchodzą:
 grunty przeznaczone na cele rolne,
 grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
 grunty zadrzewione, zalesione,
 grunty pod wodami stojącymi, rowami,
 tereny rekreacyjno – wypoczynkowe.
Ilość budynków wchodzących w skład mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
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przedstawia się następująco:
- budynki mieszkalne – 2 budynki wielomieszkaniowe, pomieszczenia te są wynajęte w formie
umowy najmu,
- obiekty kulturalne w zarządzie gminy – 13 (świetlice wiejskie),
- obiekty w użyczeniu OSP – 5 (remizy strażackie),
- obiekty oczyszczalni ścieków – 3,
- przepompownia – 1,
- budynki hydroforni – 7,
- szatnia sportowa w użyczeniu – 1 ,
- dom przedpogrzebowy – 1,
- obiekt służby zdrowia – 1,
- budynek administracyjny – 1,
- budynek przedszkola – 1,
- inne budynki w zarządzie gminy – 3,
- budynki szkoły w zarządzie – 5.
14.1 Zmiany w stanie mienia komunalnego w 2019r.
Nabycie nieodpłatne prawo własności do nieruchomości, o łącznej powierzchni 8,7339 ha, w tym:


na mocy decyzji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., znak GN –
I.7531.18.2018.JWit z dnia 07.01.2019 r. nieruchomość gruntową nr dz. 142/2 o pow. 0,01 ha w
miejscowości Nowy Zagór,

 na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 1120/2019 z dnia 23.01.2019 r. od Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa nieruchomość gruntową w miejscowości Łagów nr dz. 92/5 o pow. 0,1041 ha,
 na mocy decyzji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., znak GN –
I.7510.9.2018.JWit z dnia 11.03.2019 r. nieruchomość gruntową w miejscowości Trzebule nr dz.
139 o pow. 0,26 ha,
 na mocy decyzji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., znak GN –
I.7532.225.2018.JZió z dnia 26.03.2019 r. nieruchomości gruntowe (rowy) w miejscowości Łagów
nr dz.: 72/2 o pow. 0,19 ha, 166 o pow. 0,14 ha, 168 o pow. 0,06 ha, 175/1 o pow. 0,06 ha, 179/1 o
pow. 0,27 ha, 179/2 o pow. 0,08 ha, 182/1 o pow. 0,12 ha, 182/2 o pow. 0,37 ha, 183 o pow. 0,35
ha,
 na mocy decyzji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., znak GN –
I.7532.132.2019.JZió z dnia 09.05.2019 r. nieruchomości gruntowe (rowy) w miejscowości Budynia
nr dz.: 52 o pow. 0,22 ha, 53/1 o pow. 0,18 ha, 53/2 o pow. 0,33 ha, 53/3 o pow. 0,03 ha, 55 o pow.
0,12 ha, 56 o pow. 0,08 ha,
 na mocy decyzji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., znak GN –
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I.7532.131.2019.JZió z dnia 14.05.2019 r. nieruchomości gruntowe (rowy) w miejscowości Dąbki
nr dz.: 15 o pow. 0,05 ha, 38 o pow. 0,27 ha, 48 o pow. 1,11 ha,
 na mocy decyzji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., znak GN –
I.7532.130.2019.JZió z dnia 14.05.2019 r. nieruchomości gruntowe (rowy) w miejscowości
Brzeźnica nr dz.: 24 o pow. 0,16 ha, 44 o pow. 0,10 ha, 64/1 o pow. 0,21 ha, 64/2 o pow. 0,23 ha,
117 o pow. 0,05 ha, 154 o pow. 0,14 ha,
 na mocy decyzji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., znak GN –
I.7532.160.2019.JZió z dnia 23.07.2019 r. nieruchomości gruntowe (rowy) w miejscowości Pław nr
dz.:

7

o

pow.

0,13

ha,

21

o

pow.

0,12

ha,

22

o pow. 0,14 ha, 27 o pow. 0,11 ha, 40/4 o pow. 0,22 ha, 45/1 o pow. 0,15 ha, 58/3 o pow. 0,06 ha,
62 o pow. 0,12 ha, 79 o pow. 0,15 ha, 89 o pow. 0,14 ha, 116 o pow. 0,15 ha, 143 o pow. 0,06 ha,
144 o pow. 0,05 ha, 163 o pow. 0,08 ha, 164 o pow. 0,29 ha, 168 o pow. 0,10 ha, 169 o pow. 0,07
ha, 175 o pow. 0,12 ha, 178 o pow. 0,19 ha, 189 o pow. 0,17 ha, 197 o pow. 0,18 ha, 230 o pow.
0,27 ha, 237 o pow. 0,18 ha,
 na mocy decyzji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., znak GN –
I.7510.45.2019.JWit z dnia 16.09.2019 r. nieruchomość gruntową w miejscowości Dąbie nr dz.
90/3 o pow. 0,0598 ha,
 na mocy decyzji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., znak GN –
I.7510.87.2019.JWit z dnia 16.12.2019 r. nieruchomość gruntową nr dz. 228/1 o pow. 0,13 ha w
miejscowości Trzebule.

Odpłatnie zbycie prawo własności do nieruchomości:
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w obrębie
ewidencyjnym 0004, Dąbie nr działki 90/4, o powierzchni 0,0291 ha,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w m. Ciemnice,
oznaczoną nr dz. 136/5, o pow. 0,30 ha,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w m. Kosierz,
oznaczoną nr dz. 70/1, o pow. 0,2253 ha,
- w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntowa położona w m. Nowy Zagór, oznaczona nr dz.
82/3,
o pow. 0,0568 ha,
- w trybie przetargu ustnego ograniczonego 6/100 udział w nieruchomości gruntowej, położonej
w m. Nowy Zagór, oznaczonej nr dz. 127, o pow. 0,1475 ha,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w m. Kosierz,
oznaczoną nr dz. 57/6, o pow. 0,2870 ha,
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- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w m. Kosierz,
oznaczoną nr dz. 57/7, o pow.0,2374 ha,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w m. Nowy Zagór,
oznaczoną nr dz. 82/4 o pow. 24 ha,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położoaą w m. Trzebule,
oznaczoną nr dz. 331/7 o pow. 0,2314 ha,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w m. Połupin,
oznaczoną nr dz. 109/2 o pow. 0,90 ha,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w m. Pław,
oznaczoną nr dz. 86/10 o pow. 1,1441 ha,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w m. Szczawno,
oznaczoną nr dz. 430/2 o pow. 0,04 ha,
- w trybie bezprzetargowym dla użytkownika wieczystego nieruchomość gruntowa, położona
w obrębie ewidencyjnym 0013 Połupin, oznaczoną nr dz. 37/2, o pow. 0,3039 ha.
Przekształcenie, z mocy prawa, prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
o łącznej powierzchni 1,2945 ha, w tym:
- oznaczonej nr dz. 83/11 o pow. 0,1149 ha, położonej w m. Dąbie,
- oznaczonej nr dz. 68/6 o pow. 0,21 ha i nr dz. 69/3 o pow. 0,12 ha , położonych w m. Brzeźnica,
- oznaczonej nr dz. 243 o pow. 0,06 ha, położonej w m. Nowy Zagór,
- oznaczonej nr dz. 143/3 o pow. 0,10 ha, położonej w m. Nowy Zagór,
- oznaczonej nr dz. 143/1 o pow. 0,11 ha, położonej w m. Nowy Zagór,
- oznaczonej nr dz. 4/2 o pow. 0,3312 ha, położonej w m. Trzebule,
- oznaczonej nr dz. 51/5 o pow. 0,08 ha, położonej w m. Łagów,
- oznaczonej nr dz. 119/1 o pow. 0,0884 ha, położonej w m. Łagów,
- oznaczonej nr dz. 51/4 o pow. 0,05 ha i nr dz. 51/3 o pow. 0,03 ha, położonych w m. Łagów.
Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz
wykonania posiadania.
W 2019 r. Gmina uzyskała dochody w wysokości 504, 023,18 zł. z następujących form gospodarowania
mieniem komunalnym:
- czynsz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych– wydzierżawionych na zasadzie umowy dzierżawy
było 5,4098 ha dla 12 dzierżawców. Grunty pod uprawy rolne wydzierżawione są w drodze
przetargów i w drodze bezprzetargowej. Położone są w obrębie wsi Kosierz, Nowy Zagór, Połupin,
Szczawno i Trzebule. Bonitacja gruntów stanowi grunty orne od kl. III do VI, łąki kl. III i IV,
pastwiska kl. IV oraz grunty rolne zabudowane Br-RVI i inne tereny zabudowane Bi. Do rolniczego
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zagospodarowania łąk i pastwisk trwałych o powierzchni 17 ha brak jest chętnych, ponieważ
nieruchomości te położone są w basenie retencyjnym rzeki Odry o rozdrobnionych kompleksach
(podczas wylewu - brak dojazdu). Natomiast 51 ha gruntów, które sklasyfikowane są jako grunty
orne również nie nadają się do zagospodarowania, ponieważ grunty od szeregu lat nie były
rolniczo zagospodarowane, stanowią ugory o nalotach leśnych.
- czynsz najmu od lokali mieszkalnych położonych w miejscowościach: Nowy Zagór, Trzebule.
Jako bezpośredni zarządca Gmina wynajmuje lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 169,69 m2,
dla 5 Najemców, w tym 3 pomieszczenia socjalne o powierzchni użytkowej 64 m²,
- czynsz najmu od lokali użytkowych. Wynajmowane są 2 lokale użytkowe, w tym 1 na działalność
handlową, a 1 jako pomieszczenia dla potrzeb gospodarskich o łącznej powierzchni użytkowej
107,04 m²,
- sprzedaż nieruchomości,
- opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania. Do użytkowników wieczystych zaliczają się:
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Enea Operator Sp. z o.o., ,,Immo Valerie" Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Intercastor" Spółka z o.o., B&F Trans – Dąbie, PHU TORFEX
oraz osoby fizyczne. Liczba użytkowników wieczystych zmniejszyła się i wynosi 13. Z tytułu
wieczystego użytkowania pobiera się opłaty roczne w zależności od wartości gruntu 5%, 3% lub
1% w przypadku użytkowania gruntów na cele mieszkaniowe. Wysokość stawki procentowej opłat
za użytkowanie wieczyste wynika z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

15. Infrastruktura techniczna
15.1 Zaopatrzenie w wodę
Sieć wodociągowa w Gminie Dąbie zaopatrywana jest ze studni głębinowych

w siedmiu ujęciach

i obejmuje swoim zasięgiem 100% sołectw. Korzysta z niej 85% ludności gminy.
1. Ujęcie wody w Połupinie - składa się z trzech studni głębinowych. Woda dostarczana do mieszkańców
Połupina.
2. Ujęcie wody w Dąbiu – składa się z dwóch studni głębinowych i stacji uzdatniania wody. Zaopatruje
w wodę miejscowość Dąbie oraz wspomaga prace ASUW w Brzeźnicy.
3. Ujęcie wody w Brzeźnicy – składa się z 2 studni głębinowych oraz automatycznej stacji uzdatniana
wody. Ujęcie zaopatruje w wodę następujące wsie: Brzeźnica, Nowy Zagór, Stary Zagór, Budynia,
Gola, Dąbki.
4. Ujęcie wody w Kosierzu – składa się z dwóch studni głębinowych i przebudowanej w 2009r.
na automatyczną stację uzdatniana wody Zaopatruje w wodę wsie Kosierz i Lubiatów.
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5. Ujęcie wody w Łagowie – składa się z dwóch studni głębinowych i przebudowanej w 2010 r. na
automatyczną stację uzdatniana wody .Zaopatruje w wodę wsie Łagów i Trzebule.
6. Ujęcie wody w Szczawnie – wybudowane w latach 2009-2011. Składa się

z dwóch studni

i automatycznej stacji uzdatniania wody . Zaopatruje w wodę wsie Szczawno i Ciemnice.
7. Ujęcie wody w Pławiu – zakupione w 2003 r. od syndyka masy upadłościowej KRSP Gronów
Zaopatruje w wodę wieś Gronów i Pław. Sieć wodociągowa w Pławiu została wybudowana
i podłączona do stacji uzdatniania wody w Pławiu w 2008 r., która w 2015r. została gruntownie
zmodernizowana.
15.2 Kanalizacja i oczyszczalnie ścieków
Gmina Dąbie posiada aktualnie ok. 6,0 km sieci kanalizacyjnej, co przekłada się na 74 przyłączy
kanalizacyjnych. Występują one w następujących miejscowościach:
- Gronów – sieć grawitacyjna wykonana z rur PCV Ø 200 mm i Ø 300 mm oraz tłoczna stalowa Ø
100 mm,
- Łagów – sieć grawitacyjna z rur PCV Ø 200 mm,
- Połupin – sieć grawitacyjna z rur PCV Ø 200 mm oraz Ø 300 mm.
- Gmina Dąbie posiada trzy oczyszczalnie ścieków:
- Pław – zakupiona w 2003 r. od syndyka masy upadłościowej KRSP Gronów.
Jest to oczyszczalnia ścieków mechaniczno – biologiczna. Nieczystości ciekłe do tej oczyszczalni są
odprowadzane z części miejscowości Gronów siecią długości około 2,0 km. Przebudowana razem z
przepompownią w m. Gronów w 2018 r.
• Połupin – otrzymana w 1999 r. od PPUH „Inter-Castor” w Połupinie. Jest to oczyszczalnia ścieków
mechaniczno – biologiczna. Sieć kanalizacyjna obejmuje bloki mieszkalne wielorodzinne oraz część wsi.
Ścieki odprowadzane są siecią długości około 0,35 km.
• Łagów – przejęta nieodpłatnie w 2000 r. od Agencji Nieruchomości Rolnych w Zielonej Górze.
Oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna. Remont oczyszczalni został wykonany w 2012 r.
Gmina Dąbie od 2014r.realizuje program udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków w wysokości do 50% kosztów całego zadania lecz nie więcej niż 3 000 zł na daną
inwestycję.
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dąbie Nr XXXIX/264/2014 z dnia 30 października 2014r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Dąbie, mieszkańcy Gminy składają do 30 września każdego roku wnioski na dofinansowanie
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Koszty kwalifikowane obejmują:
- przygotowanie terenu,
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- roboty demontażowe i rozbiórkowe obiektów kolidujących z planowaną inwestycją,
- zakup i montaż urządzeń,
- roboty ziemne i budowlano-montażowe,
- rozruch instalacji i urządzeń,
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.
W roku 2019 zostały złożone 23 wnioski, z których 12 zostało zrealizowanych na łączną kwotę
33 445,00 zł.
Od początku realizowanego programu na terenie Gminy Dąbie zostało wybudowanych 98 przydomowych
oczyszczalni ścieków.
15.3 Gazownictwo
Przesył i dystrybucja gazu ziemnego na terenie gminy odbywa się za pośrednictwem gazociągów
przesyłowych wysokiego ciśnienia. Gaz jest dostarczany od 2004 r. ze stacji redukcyjno - pomiarowej I°,
zlokalizowanej w Osiecznicy koło Krosna Odrzańskiego. Długość gazociągu wysokiego ciśnienia
(tranzytowego) wynosi 16,1 km, średnica nominalna DN 400, ciśnienie robocze 40 bar.
Następnie siecią gazociągów średniego ciśnienia (w zakresie średnic Dn 32-Dn 225) gaz kierowany jest do
finalnych odbiorców. Gazociąg wysokiego ciśnienia przechodzi w pobliżu miejscowości Nowy Zagór,
Połupin, Dąbie, Pław, Gronów i Łagów, natomiast siecią gazową średniego ciśnienia doprowadzony jest
gaz do miejscowości: Dąbie Połupin, Gronów i Pław. Wykonaniem gazociągu średniego ciśnienia
zainteresowana jest również miejscowość Łagów. Na dzień 31.12.2019 r. na terenie gminy Dąbie
wybudowano 114 przyłączy gazowych. Inwestorem sieci gazowej jest EWE energia sp. z o.o.
z siedzibą w Międzyrzeczu.
15.4 Gospodarka odpadami
Od dnia 1 lipca 2017r. Gmina Dąbie przystąpiła do

Międzygminnego Związku Gospodarki

Odpadami Komunalnymi „ODRA -NYSA-BÓBR”, który realizuje zadania z zakresu gospodarki odpadami
dla Gminy Dąbie.
Ilość mieszkańców gminy deklarujących odbiór odpadów w stosunku do ilości mieszkańców
zameldowanych w gminie:
Rok

Zameldowanych

Wg. deklaracji

Różnica

2018

4876

4174

702

2019

4942

4174

768

Źródło: Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA -NYSA-BÓBR”
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Ilość mieszkańców w systemie gospodarki odpadami komunalnymi w rozbiciu na odpady selektywne
i zmieszane:
Rok

Ilość mieszkańców

Ilość mieszkańców

deklarujących

deklarujących

zbiórkę selektywną

zbiórkę

Razem

nieselektywną
2018

3627

547

4174

2019

3883

291

4174

Źródło: Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA -NYSA-BÓBR”

Ilość odpadów komunalnych:
Rok

Odpady

Odpady

Wielko -

Odpady

PSZOK

zmieszane selektywne gabaryty Biodegrad. Ogółem Zmieszane Selektywne
2018

861 100

177 800 Mg

Mg
2019

833 240

203 480 Mg

Mg

23 740

119 700

119 460

Mg

Mg

Mg

131 580

126 920

45 260

Mg

Mg

Mg

59 900 Mg

59 560 Mg

16 420 Mg

28 840 Mg

Źródło: Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA -NYSA-BÓBR”

Na terenie Gminy Dąbie funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Pławiu (PSZOK). Właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie oddawać w nim następujące frakcje
odpadów komunalnych: szkło, makulaturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady
komunalne ulegające biodegradacji, popiół i żużel pochodzący z instalacji grzewczych, zużyte baterie
i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, odpady tekstylne, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, metale, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne, zużyte
opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, styropian opakowaniowy, szkło płaskie.
Zużyte baterie mieszkańcy mogą również wrzucać do specjalnego pojemnika znajdującego się
w siedzibie Urzędu Gminy .
15.5 Elektroenergetyka sieć dystrybucyjna
Przez teren gminy przechodzą cztery linie napowietrzne WN-110 kV o łączne długości 35 km. Energia
elektryczna dla potrzeb gminy doprowadzana jest siecią napowietrzną SN-15 kV o łącznej długości 75
km i siecią kablową SN-15 kV. Na terenie gminy zlokalizowane są 43 stacje transformatorowe 15/,4 kV,
z 46 transformatorami o łącznej mocy 8,6 MVA.
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15.6 Komunikacja drogowa
Zgodnie z klasyfikacją dróg, wynikającą z ustawy o drogach publicznych, przez teren Gminy Dąbie
przebiegają drogi o znaczeniu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
Droga o znaczeniu krajowym nr 32 przecina Gminę równoleżnikowo i przebiega przez miejscowości
Połupin, Dąbie, Pław, Gronów i Łagów. Droga nr 29 jest odgałęzieniem drogi nr 32 we wsi Połupin
w kierunku Krosna Odrzańskiego. Drogi krajowe przebiegające przez obszar gminy są obciążone
dużym natężeniem tranzytowych pojazdów towarowych oraz znacznym ruchem osobowym, związanym
m.in. z przejściami granicznymi w Gubinku i Świecku. Szczególną uciążliwość dla mieszkańców
stwarza droga krajowa nr 32 i 29, przy których bezpośrednio zlokalizowane są budynki mieszkalne.
Przez teren Gminy Dąbie przebiega droga wojewódzka nr 288 relacji Dąbie – Nowogród Bobrzański
o długości 14,2 km, obejmująca miejscowości Dąbie, Kosierz i Lubiatów.
Przez teren Gminy Dąbie przebiega również dziewięć dróg powiatowych o łącznej długości 51 km.
Są to drogi o rożnych rodzajach nawierzchni tj, bitumiczne, brukowe, gruntowe.
Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Dąbie:
Numer drogi

Relacja drogi

1141F

Kosierz – Tarnawa Krośnieńska – Wysoka – do drogi woj.nr 288

1143F

Lubiatów – Trzebule - Łagów

1144F

Trzebule – Drzonów - Radomia

1145F

Czeklin (o dr.pow.nr 1145) – Bronków – Kukadło - Kosierz

1147F

Bronków – Dychów – Brzeźnica – Dąbie – Szczawno – Laski - Niektów

1148F

Krosno Odrz. - Nowy Zagór – Prądocinek (Dychów)

1150F

Kukadło – Gola – Brzeźnica – do dr.kraj.nr 32

1151F

O dr.krajowej nr 32 – Połupin - Szczawno

1164F

Pław - Szczawno

Źródło: opracowanie własne
Drogi gminne o łącznej długości 49,304 km, stanowią 39% długości wszystkich dróg publicznych
w gminie. Posiadają różne nawierzchnie tj. bitumiczne, brukowe, betonowe i gruntowe.
Wykaz dróg gminnych na terenie Gminy Dąbie:
Nr drogi

Nazwa drogi

001201F

Szczawno –kanał „Zimna Woda”

001202F

Szczawno – stacja PKP Ciemnice (1) – kanał „Zimna Woda” (2)

001203F

Ciemnice – Leśniów Mały

001204F

Nowy Zagór – Brzeźnica

001205F

Krosno Odrz. – Nowy Zagór – Stary Zagór

001206F

Brzeźnica – Budynia – Gola i Gola: droga bez nazwy na dz.nr 108
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001207F

Gronów – Trzebule

001208F

Łagów – Drzonów

001209F

Kosierz: droga na dz.nr 299, 306, 307/1 i dalej Kosierz – Trzebule

000303F

Lubiatów – Tarnawa Krośnieńska

001210F

Dąbie: ul. Ogrodowa (dz.nr 127/2), droga na dz.nr 49/2, ul. Leśna (dz.nr 49/1) i dalej
Dąbie - Budynia

001211F

Lubiatów: droga bez nazwy (dz.nr 258) i dalej Lubiatów – Lipno – Buchałów

001212F

Ciemnice – stacja PKP Ciemnice oraz Ciemnice: droga bez nazwy (dz.nr 388), ul.
Szkolna (dz.nr 387, 386), ul. Młyńska m(dz.nr 384)

001213F

Połupin: ul. Słoneczna (dz.nr 113), ul. Szkolna (dz.nr 684), ul. Krośnieńska (dz.nr 32) i
dalej Połupin – Krosno Odrz.

001214F

Brzeźnica – Kosierzec

001215F

Stary Zagór - Dąbki

001216F

Trzebule – Lipno

001217F

Gronów: droga (dz. 186/5, 186/6) od drogi krajowej nr 32 do drogi powiatowej nr 1164F

001218F

Dąbie: droga na dz.nr 206/17, 206/15, 207/6, 226, 127, 309

001219F

Ciemnice: droga bez nazwy na dz.nr 385, 793

001220F

Połupin: ul. Podgórna (dz. Nr 97), ul. Leśna (dz.nr 72)

001221F

Pław: Aleja Dębowa (dz.nr 196), ul. Krótka (dz.nr 204), droga bez nazwy (dz.nr 71, 63)

001222F

Pław: ul. Leśna (dz.nr 56, 72, 87/2)

001223F

Pław: od drogi krajowej nr 32 do Godziejowa (dz.nr 257)

001224F

Gronów: drogi na dz. Nr 178, 183

001225F

Gronów: ul. Kościelna (dz.nr 176), ul. Kolorowa m(dz.nr 48/11, 48/16)

001226F

Gronów: od drogi krajowej nr 32 w kierunku Ciemnic (dz.nr 185/3, 185/4, 185/5)

001227F

Łagów: ul. Spokojna (dz.nr 185) i drogi na dz.nr 184, 187

001228F

Łagów: ul. Zaułek (dz.nr 188) i droga na dz.nr 164

001229F

Łagów – Leśniów Mały

001230F

Szczawno: ul. Ogrodowa (dz.nr 471), ul. Polna (dz.nr 308/2), ul. Piaskowa (dz.nr 482/2)

001231F

Szczawno: ul. Boczna (dz.nr 651, 514, 626), ul. Główna (dz.nr 435), ul. Łąkowa (dz.nr
469)

001232F

Szczawno: ul. Wąska (dz.nr 403)

001233F

Ciemnice: ul. Strażacka (dz.nr 394, 392)

001234F

Trzebule: droga na dz.nr 5, 304

001235F

Kosierz: droga na dz.nr 291/1, 294, 291/5, 224, 298, 314

001236F

Lubiatów: od drogi wojewódzkiej nr 288 (dz.nr 231) i droga na dz.nr 234, 229 do drogi
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powiatowej nr 1143F
001237F

Stary Zagór: droga na dz.nr 113, 125, 59, 58, 61

001238F

Nowy Zagór: ul. Główna (dz.nr 107/1), ul. Ogrodowa (dz.nr 184), ul. Wodna (dz.nr 126)

001239F

Budynia: od drogi gminnej nr 001206F w kierunku Tarnawy Krośnieńskiej (dz.nr 36)

001240F

Brzeźnica: droga na dz.nr 22 (od drogi powiatowej nr 1150F do drogi powiatowej nr
1147F)

001241F

Dąbie: ul. Krótka (dz.nr 190), ul. Kasztanowa (dz.nr 39), droga na dz.nr 73

001242F

Dąbie: ul. Wodna (dz.nr 160), droga na dz.nr 140

Źródło: opracowanie własne
Podział dróg publicznych w gminie Dąbie

Drogi publiczne w Gminie Dąbie

Krajowe 12%
Wojewódzkie 11%
Powiatowe 39%
Gminne 38 %

16. Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Dąbie do roku 2025
Najważniejszym dokumentem programowym w Gminie Dąbie jest Strategia Rozwoju SpołecznoGospodarczego Gminy Dąbie do roku 2025. Strategia wyznacza istotne ramy, z myślą o trwałym rozwoju.
Realizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Dąbie do roku 2025 rozpoczęła się
z chwilą podjęcia przez Radę Gminy Dąbie Uchwały nr XXVIII/177/2013 w dniu 27 czerwca 2013r.
Wyznaczona wizja rozwoju Gminy Dąbie w roku 2013r. otrzymała brzmienie:
Gmina Dąbie dobrze rozwinięta gospodarczo i społecznie, atrakcyjna turystycznie; przyjazna dla
mieszkańców i gości.
Gmina funkcjonuje w zmiennym otoczeniu, dlatego założono prowadzenie bieżących działań
monitorujących w celu przeglądu uwarunkowań, ograniczeń i identyfikacji potencjalnego ryzyka. Strategia
nie jest dokumentem zamkniętym, zakłada się możliwość jej aktualizacji, czyli wprowadzania zmian,
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uzupełnień i pomysłów uzasadnionych potrzebami społeczności lokalnej, a wynikających z pojawiania się
wcześniej niezidentyfikowanych potrzeb.
Nad zapisami obecnie funkcjonującej strategii pracował zespół partycypacyjny, który odegrał istotną rolę
w procesie planowania. Zespół partycypacyjny powołany do prac nad opracowaniem Strategii liczył 18
osób, które reprezentowały samorząd terytorialny, mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacje
pozarządowe. Strategia w swoim zamyśle połączyła zatem wszystkich interesariuszy, aby czuli się
współodpowiedzialni nie tylko za jej ustanowienie, ale przede wszystkim za jej realizację. Dysponentem
strategii jest zatem cała społeczność tworząca Gminę, która za sprawą uchwalonej strategii zobowiązuje
poszczególne instytucje, organy lub osoby do realizacji konkretnych zadań i celów. Sukces wdrażania
strategii rozwoju zależy w największym stopniu od poziomu identyfikacji lokalnych interesariuszy
z zapisami dokumentu, który wyznacza plan działania w kierunku podnoszenia konkurencyjności Gminy na
najbliższe lata.
Można zatem przyjąć, że dokument ten jest pewnego rodzaju zaproszeniem do współpracy, połączenia
wspólnych sił na rzecz podnoszenia konkurencyjności i rozwoju lokalnego.
Strategia nie wskazuje w swych zapisach jedynie zadań wytypowanych do realizacji przez Urząd Gminy
Dąbie; zidentyfikowane zostały również zadania, które pozostają w sferze aktywności mieszkańców,
przedsiębiorców oraz organizacji działających na terenie gminy.
W 2019 r. nie stwierdzono potrzeby ewaluacji bądź aktualizacji przyjętej Strategii. Z pewnością duże
znaczenie dla takiego stanu rzeczy miało szerokie spojrzenie zespołu partycypacyjnego na cele i wizję
rozwoju gminy Dąbie w trakcie tworzenia dokumentu. Terminy realizacji zadań wskazanych w strategii
określono do roku 2025. Kreowane działania i realizacja komplementarnych przedsięwzięć wpisują się
w poszczególne wyzwania, pozwalają osiągnąć założone cele i przyczyniają się do ziszczenia przyjętej
wizji rozwoju.
17. Pomoc społeczna
Realizacją zdań z zakresu pomocy społecznej w Gminie Dąbie zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dąbiu. Świadczeniami z pomocy społecznej objęto 163 rodzin a liczba osób w tych rodzinach wynosiła
332. Oznacza to, że 6,72 % mieszkańców naszej gminy korzysta z pomocy społecznej. Powody
przyznania pomocy społecznej w 2019 r.:
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Powody przyznania pomocy społecznej w
2019r.
14%

7%
38%

1. ubóstwo
2. bezrobocie
3. bezdomność

18%

4. niepełnosprawność
22%

5. ciężka choroba
6. ochrona macierzyństwa

1%

Źródło – opracowanie własne








ubóstwo - 132 rodziny, 240 osoby w rodzinach,
bezrobocie - 75 rodzin, 166 osób w rodzinach,
bezdomność - 4 rodziny, 4 osoby w rodzinach,
niepełnosprawność – 61 rodziny, 94 osób w rodzinach,
długotrwałej lub ciężka choroby 48 rodzin, 100 osób w rodzinach,
potrzeby ochrony macierzyństwa – 26 rodzin, 126 osób w rodzinach,
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego
zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych – 29 rodziny, 101 osób
w rodzinach.

Realizacja ustawy o pomocy społecznej – struktura wypłaconych świadczeń w 2019 r.:
1) zasiłki stałe – przyznawany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawności, które spełniają przesłanki ustawowe. Wydatkowano dotację z budżetu Wojewody na
wypłatę zasiłków stałych w kwocie 283 253,00 zł dla 51 rodzin.
2) zasiłki okresowe – przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych
systemów zabezpieczenia społecznego, przy jednoczesnym spełnieniu warunków ustawowego kryterium
dochodowego. Wydatkowano dotację z budżetu wojewody w wysokości 150 466 zł dla 53 rodzin.
3) zasiłki celowe w tym specjalne zasiłki celowe – zasiłki celowe to świadczenia pieniężne
przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Zasiłki przyznawane były na zaspokojenie
podstawowych potrzeb bytowych tj. zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw, opłacenie energii
elektrycznej, zdarzenie losowe. Wydatkowano kwotę 7 993,00 zł budżetu gminy dla 20 rodzin.
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4) schronienie - udzielono schronienia dla 4 osób bezdomnych na kwotę 11 185,00 zł, które przebywały
w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych.
5) odpłatność Gminy za pobyt w domu pomocy społecznej – 4 mieszkańców gminy przebywa
w domach pomocy społecznej głównie z uwagi na potrzebę całodobowej opieki i pielęgnacji z powodu
złego stanu zdrowia lub podeszłego wieku. Wydatkowano na ten cel kwotę 145 492,00 zł z budżetu
gminy.
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne - opłacane za osoby pobierające zasiłek stały. Wydatkowano
dotację z budżetu wojewody w kwocie 24 245,00 zł dla 51 świadczeniobiorców. W roku 2019 r. opłacono
także składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny
zasiłek opiekuńczy. Na ten cel wydatkowano dotację w kwocie 21 000,00 zł dla 40 rodzin.
7) wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego - wynagrodzenie przyznane opiekunowi prawnemu
z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd stanowi świadczenie z pomocy społecznej. W roku 2019
r. opiekunem prawnym była jedna osoba, której wypłacano wynagrodzenie na podstawie 2 postanowień
sądowych. Wydatkowano na ten cel dotację z budżetu Wojewody w kwocie 9 744,00zł.
8) praca socjalna – z tej formy pomocy skorzystało 116 rodzin, a liczba osób w tych rodzinach wynosi
246. Jednym z głównych zadań Gminy w zakresie pomocy społecznej (bez względu na posiadany dochód)
jest wykonywanie pracy socjalnej. Praca socjalna dotyczy niemal każdej rodziny zgłaszającej się o pomoc
do Ośrodka. Jest to jedna z bardzo ważnych i pracochłonnych form pomocy, polegająca przede wszystkim
na dotarciu do świadomości klienta, że pracownik socjalny chce i może mu pomóc, pod warunkiem, że on
sam zaangażuje się w proces zmian. Pracownicy socjalni wpływają na zmianę życia indywidualnych osób
oraz rodzin, którym służą w przypadkach nagłych sytuacji kryzysowych jak i codziennych osobistych
problemów. Pracownik socjalny często pełni funkcję „pogotowia ratunkowego” będąc po części
prawnikiem, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką, doradcą czy po prostu cierpliwym słuchaczem.
W 2019 r. pracownicy socjalni przeprowadzili 347 wywiadów środowiskowych i sporządzili 12 kontraktów
socjalnych.
9) prowadzenie i utrzymanie Ośrodka – na ten cel wydatkowaliśmy kwotę 339 886,00 zł. W roku 2019
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbiu zatrudnionych było 7 osób na pełen etat: 1 kierownik, 2
pracowników socjalnych, 1 aspirant pracy socjalnej, 2 referentów, 1 asystent rodziny. W tym zadaniu
dokonywane są wydatki na wynagrodzenia pracowników, szkolenia, delegacje, zakupy materiałów, opłaty
za energię, telefony, ogrzewanie centralne, prowizje bankowe.
Realizacja wieloletniego programu wpierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywianiu” 2014-2020. Pomoc społeczna w Gminie obejmowała także realizację programu
wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”. Na realizację tego programu w 2019 r. wydatkowano środki
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finansowe w łącznej wysokości: 130 000,00 zł, z czego kwota 45 500,00 zł pochodziła z budżetu gminy
jako wkład własny, zaś kwotę 84 500,00 zł stanowiła dotacja z budżetu wojewody. W ramach tego
programu dożywiano dzieci w szkołach i przedszkolach (na terenie gminy i poza nią) z tej formy pomocy
skorzystało 58 rodzin. W ramach tego zadania wypłacono także zasiłki celowe na zakup żywności (w tym
dla dzieci do czasu rozpoczęcia nauki szkolnej, osoby starsze, osoby bezrobotne) dla 71 rodzin.
Kolejnym zadaniem realizowanym w 2019 r. jest „Dostarczanie żywności dla rodzin i osób w
trudnej sytuacji życiowej”. Forma pomocy niepieniężnej, jest to wydawanie żywności w ramach
programu FEAD (Fundusz Europejski Pomocy Najbardziej Potrzebującym lata 2014-2020). Żywność
została dostarczona z Banku Żywności w Gorzowie Wlkp. Pracownicy Ośrodka wydali 15 028,24 kg
żywności dla 300 osób potrzebujących. W skład paczki wchodziły: cukier, fasola biała, filet z makreli
w oleju, groszek z marchewką, gulasz wieprzowy z warzywami, herbatniki, koncentrat pomidorowy,
makaron jajeczny, mleko, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, ryż biały, szynka drobiowa.
Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach realizacji tej
ustawy, Ośrodek zatrudniał 1 asystenta rodziny , który świadczy wsparcie dla 14 rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu roli opiekuńczo-wychowawczej. Wydatki na wynagrodzenie asystenta pochodziły
z „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” ogłoszonego
przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej i z budżetu gminy. Na ten cel wydatkowano środki finansowe
w łącznej kwocie 32 931,00 zł. Ośrodek współfinansował także pobyt 5 dzieci w pieczy zastępczej
w kwocie 108 672,00 zł.
Realizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem
pieniężnym wypłacanym w celu dofinansowania wydatków mieszkaniowych w związku z zajmowaniem
lokalu mieszkalnego. W 2019 r. na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 155,00 zł dla 3
gospodarstw domowych (dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres sześciu miesięcy, ale jego
wypłata podlega zawieszeniu w przypadku gdy zarządca poinformuje o powstaniu zaległości
wnioskodawcy dodatku, zaś odwieszany jest w przypadku gdy zaległy czynsz zostanie uregulowany).
Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów. Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny,
świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, składki społeczne.
Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego,
które wynosi 674,00 zł na osobę w rodzinie, natomiast 764,00 zł jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne
dziecko. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów,
jednakże nie wyższej niż 500,00 zł miesięcznie. Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu
alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł. Do świadczenia
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z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu
wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
W 2019 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, koszty
obsługi wydatkowano dotację w kwocie 1 932 902,00 zł. Świadczeniami rodzinnymi objęto 338 rodzin,
a świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objęto 34 rodziny.
Z dniem 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa „Pomoc państwa w wychowywaniu
dzieci”, której głównym założeniem jest wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci. Zadanie to
zostało przekazane do realizacji do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu. Zatrudniono pracownika na
pełen etat do obsługi tego zadania. Ustawa wprowadziła realizację Programu „Rodzina 500 plus”. Od 1
lipca świadczenie wychowawcze z programu "Rodzina 500+" przysługuje na dzieci w wieku do ukończenia
18 roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Wydatki poniesione z budżetu państwa
na świadczenie wychowawcze, koszty obsługi w roku 2019 r. wynoszą 3 713 798,00 zł. Liczba rodzin
z terenu Gminy Dąbie mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego wynosi 611. Liczba
oczekujących na rozpatrzenie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, które są
przekazane do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z koordynacją wynosi70.
Realizacja programu „Dobry Start” to 300,00 zł w ramach jednorazowego wsparcia dla
wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wydatki poniesione z budżetu państwa na program,
koszty obsługi w roku 2019 r. wynoszą 187 239,00zł.
Realizacja ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na
zasadach określonych w ustawie (czyli bezpłatnie, tak jak osoby ubezpieczone) mają prawo osoby inne niż
ubezpieczone posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

które

spełniają

kryterium

dochodowe,

określone

w

przepisach

o

pomocy

społecznej. Dokumentem potwierdzającym prawo do ww. świadczeń jest decyzja wójta gminy właściwej
ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca to prawo. Decyzji przysługuje
przez okres 90 dni, chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem
zdrowotnym. Jeżeli istnieje konieczność dalszego leczenia, dłuższego niż 90 dni może zostać wydana
kolejna decyzja. W 2019 roku wydane zostały 3 takie decyzje.
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.
W 2019 r. można było uzyskać Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, która oferuje system zniżek oraz
dodatkowych uprawnień rodzin z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Jej posiadacze mają
możliwość korzystania między innymi z oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego
kraju; otrzymują m.in. ustawowe zniżki na przejazdy kolejowe, zniżki w opłatach oraz darmowe wstępy do
parków narodowych.
Zniżki w programie obok instytucji publicznych mogą oferować także przedsiębiorcy prywatni, którzy
przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską
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Kartę Dużej Rodziny”. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa.
Karta przyznawana jest bezpłatnie. W 2019 r. złożono 51 wniosków. Faktycznie poniesione koszty
programu to 384,00 zł.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na lata 2017-2021.
W 2019 roku wpłynęło do Zespołu Interdyscyplinarnego 16 „Niebieskich Kart A” w tym 2 powtarzające się,
w których podjęto działania interwencyjne, jedną sprawę skierowano do Prokuratury, pozostałe
monitorowano, zakończono 13 procedur „Niebieskiej Karty”, na skutek ustania przemocy w rodzinie
i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po
zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.
W 2019 roku Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 posiedzenia, a grupa robocza 11 posiedzeń. Łączna liczba
osób objętych pomocą zespołów interdyscyplinarnych wynosi 26.
18. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
„Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2019” przyjęty

został przez Radę Gminy Dąbie Uchwałą

Nr XXXVIII/322/2018 z dnia 27 września 2018 r.
Program zakładał współpracę w bardzo szerokim spektrum zadań publicznych:
- ochrony i promocji zdrowia,
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- tworzenie warunków wypoczynku dzieci i młodzieży,
- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym organizacja zawodów, meczów i rozgrywek
sportowych, propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży,
- wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
Na realizację zadań w programie w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości:
17.500,00 zł – kultura fizyczna i sport
17.500,00 zł – wspieranie rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej.
W roku 2019 przeprowadzono jeden konkurs ofert na realizację zadań priorytetowych: kultura fizyczna
i sport - na kwotę 17.500,- zł; wspieranie rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej - na
kwotę 17.500,- zł
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Nazwa organizacji

Tytuł zadania

Stowarzyszenie „Kosierz To My”

„Kosierz – Olimpijskie Wyzwania 2019”

Klub Sportowy „Zieloni Łagów”

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród
młodzieży”

Stowarzyszenie „Krośnieński Uniwersytet
Trzeciego Wieku”

„Centrum Aktywnego Seniora”

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Trzebul”

„Warsztaty innowacyjne –Technologia na miarę
dwudziestego pierwszego wieku”

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich
Trzebule

„Ruch to zdrowie”

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Trzebul”

„Zdrowo i na sportowo”

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich
Trzebule

„Kreatywnie przez życie – zrób to sam”

Kwotę dotacji podzielono wg proponowanego zakresu działań, uwzględniającego koszty bezwzględne
do poniesienia dla wykonania zadania i przyznano w następujących wysokościach:
 Stowarzyszenie „Kosierz To My” – 3.500,00 zł
 Klub Sportowy „Zieloni Łagów – 12.000,00 zł
 Stowarzyszenie „Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku” – 16.500,00 zł
 Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Trzebul”- 500,00 zł
 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Trzebule – 1.000,00 zł
 Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Trzebul”- 1.000,00 zł
 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Trzebule – 500,00 zł
19. Wydarzenia kulturalne oraz ważne uroczystości
Termin

13.03.2019 r.

NAZWA UROCZYSTOŚCI

OPIS

Dzień Sołtysa

Dzień Sołtysa to święto, które ma na celu
okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom
za ich pracę oraz zwrócenie uwagi
społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej
wsi. Z tej okazji Wójt Gminy podziękował
Sołtysom za codzienną pracę, za godne
reprezentowanie mieszkańców,
wsłuchiwanie się w ich potrzeby oraz za
ogromny wkład w rozwój społeczności
lokalnych. Złożył również podziękowania za
działalność ustępującym sołtysom.
Szczególne gratulacje i życzenia przekazał
najstarszemu stażem sołtysowi Panu
Kazimierzowi Mazurkiewiczowi, który
piastuje tę funkcję 35 lat!
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Wręczenie Nagród im. Jana Pawła
II uzdolnionym uczniom
5.04.2019r.

Zawody Sportowo-Pożarnicze

25.05.2019r.

Spartakiada „Kosierz- Olimpijskie
Wyzwania 2019”

29.06.2019 r.

Święto naleśnika

Nagrody im. Jana Pawła II to inicjatywa,
która zapoczątkowana została po śmierci
Jana Pawła II w 2005 roku, kiedy to zrodziła
się potrzeba upamiętnienia ważnej dla
Polski i Polaków osoby, jaką był Jan Paweł
II. Papież pozostawił wielkie dziedzictwo,
głosił, aby troszczyć się o każdego
człowieka, a szczególnie o młodzież, którą
wielokrotnie określał jako „nadzieję dla
świata”. Nagrody kierowane są do uczniów
zamieszkałych w Gminie Dąbie
osiągających wysokie wyniki w nauce
i angażujących się w różnorodne inicjatywy.
Stypendia fundowane są przez Wójta Gminy
Dąbie, Radnych Gminy Dąbie, radnych
powiatowych i wojewódzkich oraz przez
przyjaciół naszej Gminy. Podczas uroczystej
VII Sesji Rady Gminy Dąbie odbyło się
wręczenie Nagród im. Jana Pawła II
uczniom naszej Gminy.
Zawody strażackie są cykliczną, coroczną
imprezą gminną. Na terenie boiska
sportowego w Kosierzu odbyły się Gminne
Zawody Sportowo-Pożarnicze. Zostały one
przeprowadzone w dwóch konkurencjach:
sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenia bojowe,
w następujących kategoriach: do lat 12, 1216 lat chłopcy, 12-16 dziewczęta, 16-18
dziewczęta, 16-18 chłopcy oraz seniorzy i
seniorki. Rozgrywki były nadzorowane przez
komisję sędziowską z Komendy Powiatowej
PSP z Krosna Odrzańskiego. Po
zakończeniu zmagań drużynom wręczono
nagrody i puchary.
25 maja br. na terenie boiska sportowego
w Kosierzu odbyła się SPARTAKIADA
„KOSIERZ - OLIMPIJSKIE WYZWANIA
2019”. Rozgrywano następujące
konkurencje: zawody wędkarskie, rodzinny
rajd rowerowy, piłka nożna dla dzieci
i dorosłych, piłka plażowa, bieg przełajowy
na trasie 7 km. Najmłodsi mogli skorzystać
z rodeo, zamków dmuchanych oraz
eurobungee.
Impreza cykliczna, odbywająca się co roku
pod koniec czerwca w Połupinie. W sobotę
29 czerwca w Połupinie odbyła się dziewiąta
edycja „Święta Naleśnika”. Produktem
przewodnim podczas święta jest naleśnik
przyrządzany na wiele sposobów. Impreza,
jak co roku, przyciągnęła amatorów
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naleśników. Organizatorzy zaplanowali wiele
atrakcji przy muzyce, w miłej atmosferze, dla
całej rodziny. Swoje talenty zaprezentowały
dzieci z Przedszkola z Połupina. Zagrała
orkiestra dęta. Wystąpił zespół wokalny „Na
Wójtowej Roli” oraz grupa taneczna. Odbyły
się też konkursy, loterie i losowanie
szczęśliwego numerka. Na zakończenie
Święta Naleśnika bawiono się przy
akompaniamencie zespołu Ak-Cent.

2.09.2019 r.

80 rocznica wybuchu
II wojny światowej

7.09.2019 r.

Rajd Traktorów

08.10.2019 r.

Dzień Seniora

80. rocznica wybuchu II wojny światowej
była okazją do uczczenia pamięci
wszystkich, którzy zginęli w obronie
niepodległości Polski. Obchody rocznicy
wydarzeń sprzed osiemdziesięciu lat
rozpoczęły się mszą świętą, która
odprawiona została w kościele w Dąbiu
w intencji ofiar wojny. W eucharystii
uczestniczyły szkolne poczty sztandarowe.
Po uroczystościach liturgicznych zebrani
przeszli na Plac Niepodległości, gdzie
delegacje złożyły wiązanki kwiatów.
Już po raz szósty odbył się „Rajd Traktorów”
w Pławiu. Organizatorami wydarzenia byli:
Grupa „Traktorzyści z Pławia” oraz Gmina
Dąbie. Uroczystość współfinansowana była
ze środków projektu pn. „Integracja ma
przyszłość” (Lokalna Grupa Działania
Zielone Światło).Tegorocznej imprezie
towarzyszył również akcent Biesiady
Pożniwnej, dlatego też uroczystość
rozpoczęto obrzędem dzielenia chleba
pomiędzy uczestnikami biesiady przez
Wójta Gminy Marcina Reczucha, Posła na
Sejm RP Katarzynę Osos oraz Senatora RP
Roberta Dowhana.
Uczestnicy rajdu startowali w wielu
konkurencjach, m.in: jazda po torze
specjalnym na czas, wyścig parami
oraz przeciąganie w błocie. Organizatorzy
zaplanowali wiele atrakcji, m.in. wystawa
traktorów i sprzętu rolniczego. Imprezę
uświetniły występy zespołów: „Na Wójtowej
Roli”, „Szli do Wsi” oraz „Nadodrze”.
Dzień Seniora jest uroczystością skierowaną
do Seniorów Gminy Dąbie. Spotkanie
odbyło się przy poczęstunku oraz programie
artystycznym przygotowanym przez zespół
śpiewaczy „Na Wójtowej Roli” oraz uczniów
Szkoły Podstawowej w Gronowie. Podczas
uroczystości Wójt złożył życzenia wszystkim
Seniorom.
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08.11.2019 r.

21.11. 2019 r.

Obchody Święta Niepodległości

50 lat razem - Złote Gody

08.12.2019 r.

Kiermasz świąteczny

16.12.2019 r.

Wigilia dla Osób Samotnych 2019
r.

Narodowe Święto Niepodległości od ponad
trzydziestu lat, co roku obchodzone jest
11 listopada. Ma ono na celu upamiętnienie
odzyskania przez Polskę niepodległości
w 1918 roku.
Wydarzenie rozpoczęło się porannym
Biegiem Niepodległościowym. Uczestnikami
biegu byli: rodzice, nauczyciele,
samorządowcy, przedsiębiorcy, radni
i sołtysi, przedstawiciele instytucji
państwowych.
W intencji Ojczyzny odbyła się uroczysta
msza święta w kościele pw. Najświętszego
Serca Jezusa w Dąbiu. Uroczystość
uświetnił również występ patriotyczny
uczniów Szkoły Podstawowej im.
K. Makuszyńskiego w Gronowie. Po
eucharystii zebrani przeszli na Plac
Niepodległości, gdzie delegacje złożyły
kwiaty pod pomnikiem. W uroczystości
uczestniczyła Asysta - poczet sztandarowy 5
Kresowego Batalionu Saperów.
W świetlicy wiejskiej w Łagowie odbyło się
uroczyste wręczenie Medali za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie parom małżeńskim
z Gminy Dąbie. Odznaczenie przyznane
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
wręczył Wójt Gminy Dąbie Marcin Reczuch.
Podczas uroczystości Jubilatom
towarzyszyły rodziny oraz sołtysi. Część
artystyczną uświetnił koncert w wykonaniu
Daniela Czepiżaka i Wojciecha
Brodzińskiego.
W sobotnie popołudnie na placu przed
świetlicą wiejską w Dąbiu można było
zaopatrzyć się w ręcznie wykonane ozdoby
świąteczne. Nie zabrakło również wypieków
przygotowanych przez rodziców, dzieci
i młodzież. Dzieci z rąk Św. Mikołaja
otrzymały w tym dniu paczkę świąteczną.
Czas zakupów umilały występy dzieci
i młodzieży.
W Domu Strażaka w Szczawnie zostało
zorganizowane przez Wójta Gminy Dąbie
oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu
spotkanie wigilijne dla osób samotnych.
Przy wspólnej wieczerzy spotkało się ponad
50 mieszkańców Gminy. Oprawę muzyczną
przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Gronowie wraz z Dyrektorem Panem
Danielem Czepiżakiem oraz Dyrektorem
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu
Panem Wojciechem Brodzińskim. Potrawy
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zostały przygotowane przez uczestników
projektu realizowanego przez Gminę Dąbie
pn „Projekt na rzecz integracji osób i rodzin
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym ukierunkowany na aktywizację
społeczno-zawodową w Gminie Dąbie”. Dla
uczestników Wigilii zostały przygotowane
paczki świąteczne, które wręczył Wójt
Gminy Dąbie.
Źródło – opracowanie własne
Fotorelacja:
Dzień Sołtysa

Wręczenie Nagród im. Jana Pawła II uzdolnionym uczniom

Zawody Sportowo-Pożarnicze
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Spartakiada „Kosierz- Olimpijskie Wyzwania 2019”

Święto Naleśnika

80. rocznica wybuchu II wojny światowej
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Rajd Traktorów

Dzień Seniora

Święto Niepodległości

50 lat razem - Złote Gody
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Kiermasz Świąteczny

Wigilia dla Osób Samotnych 2019 r.

20. Formy Komunikacji Urzędu z Mieszkańcami Gminy
Strona internetowa - pod adresem www.dabie.pl prowadzona jest oficjalna strona internetowa Gminy
Dąbie. Strona ta jest podstawowym źródłem pozyskiwania informacji przez mieszkańców o funkcjonowaniu
Urzędu Gminy oraz bieżących działaniach i wydarzeniach w Gminie Dąbie. Na stronie www.dabie.pl
znajdują się również linki odsyłające między innymi do urzędowego Biuletynu Informacji Publicznej.
Witryna internetowa www.dabie.pl jest jednym z ważniejszych kanałów komunikacji z mieszkańcami.
Poprzez BIP oraz stronę odbywa się również pobieranie wzorów formularzy i wniosków.
Fanpage Urzędu Gminy na Facebooku - oficjalny fanpage Urzędu Gminy Dąbie na portalu
społecznościowym Facebook ma na celu ułatwienie mieszkańcom dostępu do wszelkich informacji
dotyczących Gminy. Treści publikowane na oficjalnym profilu dotyczą m.in. komunikatów związanych
z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Dąbie, organizowanych imprez, podejmowanych przedsięwzięć. Treści
prezentowane na profilu Facebook’u przybierają formę mniej oficjalną niż na stronie internetowej. To
również świetne narzędzie za pomocą którego, można uzyskać opinie i uwagi. Obecność samorządu
w mediach społecznościowych stanowi przejaw zaangażowania i współpracy administracji z obywatelami.
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21. Instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu
Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu jest Samorządową Instytucją Kultury, posiadającą osobowość
prawną, którą uzyskała z chwilą wpisania do rejestru prowadzonego przez organizatora tj. Samorząd
Gminy w Dąbiu w dniu 02.10.2007 roku.
W skład sieci bibliotecznych z terenu Gminy Dąbie wchodzi:
Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu, ul. Strażacka 4 66-615 Dąbie
- filia biblioteczna w Kosierzu, Kosierz 39 66-627 Bobrowice


- filia biblioteczna w Połupinie Ul Kolejowa 4a 66-600 Krosno Odrzańskie
W 2019 roku biblioteka zakupiła 1053 nowości wydawniczych na kwotę 25.006,77 zł w tym :
- z budżetu własnego na zakup nowości przeznaczono 15.006,77 zł
- z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 10.000,00 zł
Razem zakupiono:
- literatury pięknej dla dorosłych
- literatury pięknej dla dzieci
- literatury inna
Gminna Biblioteka w Dąbiu wraz z filiami prowadzi

667 książki,
380 książki
6 książki
prace w zakresie gromadzenia i opracowywania

biblioteczno-bibliograficznego księgozbioru bibliotek. Biblioteka do katalogowania księgozbioru używają
programu bibliotecznego MAK+
W roku 2019, w bibliotekach odnotowano,

8784 odwiedzin.

Wypożyczono na zewnątrz:

12 894 woluminów w tym:

-

literatury pięknej dla dorosłych
literatury pięknej dla dzieci
literatury innej
czasopisma

6 486 woluminy,
5 143 woluminy
543 woluminów
722

Udostępniono 5078 książek i czasopism na miejscu w tym:
- książki

528 woluminy

- czasopisma

4 465

Wypożyczenia międzybiblioteczne:

85 woluminów

W 2019 roku zarejestrowano 704 czytelników w tym:
- do 5 lat

43

- od 6 -12 lat

317

64

- od 13 -15 lat

155

- od 16- 19 lat

21

- od 20 - 24 lat

23

- od 25 – 44 lat

76

- od 45 – 60 lat

60

- powyżej 60 lat

9

Różnorodność form i częstotliwość imprez upowszechniających czytelnictwo oraz integrujących
środowisko w 2019 roku:
- w dniu 10 stycznia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbiu odbyły się bezpłatne badania słuchu
u dzieci i dorosłych,
- trakcie trwania finału WOŚP w Dąbiu, został rozegrany turniej w Fifę 2019 o Mistrza Fify 2019 WOŚP
w Dąbiu,
- zostało zorganizowane spotkanie z autorem książek Panem Grzegorzem Gołębiowskim,
- 31 stycznia w Szkole Podstawowej w Dąbiu odbyło się spotkanie z bajkopisarzem Panem
Władysławem Wróblewskim,
- od sponsora pozyskaliśmy x-boxa z grami dla dzieci z Kosierza,
- w ramach projektu LGD "Zielone Światło" zaprosiliśmy Seniorów Gminy Dąbie do udziału
w bezpłatnych zajęciach informatycznych
- 14 marca odbyło się bezpłatne badanie słuchu u dzieci i rodziców w Szkole Podstawowej w Gronowie,
- w ramach walentynek Pierwsze 50 osób, które powiedziały, że kochają książki dostały Walentynkowe
lizaki,
- w Filii Biblioteki w Kosierzu odbył się finał konkursu "Najciekawsza Kartka Walentynkowa",
- V-ce Prezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Pan Stanisław Iwan w obecności
Wójta Gminy Dąbie, Pana Marcina Reczucha, przekazał dla naszych dzieci z Gminy Dąbie planszowe
gry edukacyjne, które zostały przekazane do GBP Dąbie oraz filii GBP w Połupinie i Kosierzu,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu zakwalifikowała się do projektu "Mała książka - wielki człowiek",
każde dziecko w przedszkolu otrzymało w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, Kartę Małego Czytelnika,
książkę oraz po spełnieniu określonych warunków/prostych/ dyplom a rodzice broszurkę
o korzyściach wynikających z czytania dzieciom
- Zorganizowane zostało uroczyste 70 – lecie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej,
- Cykliczne wizyty przedszkolaków - lekcje biblioteczne
- GBP zakwalifikowała się do programu o finansach w bibliotece,
- GBP włączyła się w akcję – „Książka na receptę”,
- GBP otrzymała w darze 200 m2 paneli podłogowych,
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- w maju na zaproszenie Instytutu Książki w Krakowie Dyrektor brał udział w wyjeździe studyjnym do
bibliotek w Austrii i Niemiec,
- na zakończenie roku szkolnego uczeń z najwyższą liczbą wypożyczeń książek otrzymał tablet,
- bajkowa noc w bibliotece Kosierz,
- Finał Mała Książka Wielki Człowiek, wręczenie dyplomów małego czytelnika
- Zorganizowanie szkolenia z udzielania I pomocy
- Narodowe czytanie – Katarynka
- „Życie po pauzie” – spotkanie z Seniorami
- GBP odwiedziły dzieci z Domu Dziecka w Krośnie Odrzańskim. W spotkaniu integracyjnym
uczestniczyła młodzież z SP w Dąbiu,
- Udział w ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”
- Z okazji Mikołaja 80 dzieci ze szkoły, które odwiedziły bibliotekę otrzymały czapeczki
- Zorganizowanie konkursu „Symbole Świąt Bożego Narodzenia”

Zakończenie
Wspólnie tworzymy naszą gminę, a Samorząd Terytorialny, który w tym roku obchodzi swoje
30-lecie, to trwały element lokalnej demokracji.
Razem odnosimy sukcesy, ale i porażki, które są nieodłączną częścią kreatywnego działania i to one
powinny nas motywować do dalszej pracy.
Możemy być dumni z tego, w jaki sposób nasza gmina rozwinęła się na przestrzeni tych 30 lat. Zbiorowa
odpowiedzialność wspólnoty samorządowej jest motorem do dalszej pracy nad kolejnymi
przedsięwzięciami.
Corocznie

(od

2019

roku)

składane

raporty

o

stanie

gminy,

będą

podsumowaniem

dwunastomiesięcznych działań samorządu i narzędziem do weryfikacji zrealizowanych zadań.
Podsumowania skłaniają do refleksji i są wartościową wiedzą, dzięki której możemy stwierdzić czy
podążamy we właściwym kierunku.
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